
Azər bay ca nın mə də-
niy yət pay tax tı Şu şa 
azad lı ğı na qo vuş ma-
sın dan ötən qı sa müd-

dət də ard-ar da bey nəl xalq 
təd bir lə rə, fes ti val, fo rum 
və konf rans la ra ev sa hib li yi 
edir. Bey nəl xalq ic ti maiy yət 
qa la-şə hə ri mi zin tim sa lın da 
Qa ra ba ğı mı zın, onun ta cı 
Şu şa nın ne cə mə də ni zən-
gin lik lər mə ka nı ol ma sı nın 
şa hi di nə çev ri lir. 

Ma yın 19-da Azər bay can 
Res pub li ka sı Mə də niy yət Na zir-
li yi və Eko lo gi ya və Tə bii Sər vət-
lər Na zir li yi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə Şu şa da işə baş la yan “Mü na-
qi şə dən son ra kı hu ma ni tar gün-
də li yin in ki şa fı: mə də ni mü hi tin 
can lan dı rıl ma sı yo lu ilə da vam lı 
in ki şaf” möv zu sun da bey nəl xalq 
konf rans da “Şu şa İli”ndə dün-
ya nın diq qə ti ni 270 yaş lı şə hə-
ri mi zə yö nəl dib. 

Bey nəl xalq konf rans da Türk 
Döv lət lə ri Təş ki la tı nın Baş ka ti bi 
Bağ dad Am re yev, TÜRKSOY-
un Baş ka ti bi Sul tan Raev, 
İCES CO-nun Baş di rek to ru Sa-
lim bin Mə həm məd əl-Ma lik, 
Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və 
İr si Fon du nun pre zi den ti Gü nay 
Əfən di ye va, Mə də ni Mül kiy yət-

lə rin Qo run ma sı və Bər pa sı nın 
Öy rə nil mə si üz rə Bey nəl xalq 
Mər kə zin (İCC ROM) Baş di rek-
to ru Eb ber Ndo ro və di gər qo-
naq lar iş ti rak edir lər. 

Konf ran sı Mə də niy yət Na zir li-
yi ya nın da Mə də ni İr sin Qo run-
ma sı, İn ki şa fı və Bər pa sı üz rə 
Döv lət Xid mə ti nin rəisi Azad Cə-
fər li açıb.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri-
mov çı xış edə rək konf ran sın iş-
ti rak çı la rı nı sa lam la yıb. Təd bi rin 
əhə miy yə tin dən söz açan na zir 
bil di rib ki, Pre zi dent, Ali Baş Ko-
man dan İl ham Əli ye vin rəh bər li yi 
və mü zəff  ər Or du mu zun şü caəti 

sa yə sin də bu gün Azər bay ca-
nın dil bər gu şə si olan Şu şa da 
bir ara ya gə lə bil mi şik: “Bu gün 
təd bir də iş ti rak edən xa ri ci qo-
naq lar da sual ya ra na bi lər ki, 
nə yə gö rə Şu şa bi zim üçün bu 
qə dər önəm li dir? Ona gö rə ki, 
Şu şa Azər bay can mə də niy yə ti-
nin özü dür, zən gin li yi dir və ir si-
miz dir. Bu şə hə rin hər da şı bi zim 
üçün o qə dər əziz dir ki, hət ta Və-
tən mü ha ri bə si za ma nı şan lı Or-
du muz yal nız yün gül si lah lar dan 
is ti fa də edə rək ta ri xi abi də lə ri-
mi zə zə rər ye tir mə mə yə ça lış dı. 
Bu gün Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
təs diq lə di yi plan əsa sın da Şu-

şa da çox bö yük ye ni dən qur ma 
iş lə ri hə ya ta ke çi ri lir. Şə hər də 
inf rast ruk tu run ye ni dən qu rul-
ma sı na xü su si diq qət ye ti ri lir. 
Ha zır da gö rün dü yü ki mi, bu ra da 
so sial inf rast ruk tu run in şa sı na 
baş la nı lıb. Bu ye ni dən qur ma iş-
lə ri vax ti lə Şu şa dan di dər gin dü-
şən həm və tən lə ri mi zin tam ra hat 
şə kil də doğ ma ocaq la rı na qa yıt-
ma la rı na şə rait ya ra da caq. Əmi-
nəm ki, Şu şa nın ab-ha va sı si zə 
müs bət tə sir gös tə rə cək və bu 
mə kan da bun dan son ra da bir 
çox təd bir lər də siz lər lə bir ara ya 
gə lə cə yik”.

davamı səh. 2-də
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“Şuşa İli”nə 
həsr olunan 
muğam
festivalı

səh. 4

TÜRKSOY gələn il
Şuşa ilə bağlı zəngin
proqram tərtib edəcək

səh. 2

Kann festivalı 
iki il aradan 
sonra ənənəvi 
təmtəraqda

səh. 8

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

“Yeni adlar”ın konsert proqramları 
davam edir

Ma yın 17-də Mə də niy yət Na zir li yi nin “Ye ni ad-
lar” la yi hə si çər çi və sin də M.Ma qo ma yev adı na 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sın da 
növ bə ti mu si qi ax şa mı ke çi ril di.

Ta ma şa çı lar ara sın da Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı 
Hu ma ni tar si ya sət, dias por, mul ti kul tu ra lizm və di ni 
mə sə lə lər şö bə si nin mü di ri Fə rəh Əli ye va, mə də niy-
yət na zi ri Anar Kə ri mov, Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş 
İda rə si nin rəisi İb ra him Əli yev, mə də niy yət və in cə-
sə nət xa dim lə ri var dı. 

Mə də niy yət Na zir li yi nin “Mə də ni gənc lik” la yi hə si 
üz rə Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin (BDU) tə lə bə lə ri də 
kon ser ti iz lə mə yə gəl miş di lər. “Ye ni ad lar”ın bu də fə-
ki is te dad la rı res pub li ka və bey nəl xalq mü sa bi qə lər 
laureat la rı Əziz Pə nah (qo boy) və Nər min Nə cəfl  i 
(piano) idi. Mu si qi çi lə ri Ba kı Ka me ra Or kest ri (di ri jor 
– Əmək dar ar tist Fuad İb ra hi mov) mü şa yiət edir di.

Kon sert proq ra mın dan əv vəl çı xış edən Ü.Ha cı bəy li 
adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın (BMA) Mu si qi ta-
ri xi ka fed ra sı nın do sen ti, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə 
dok to ru Mi na xa nım Ba ba ye va “Ye ni ad lar” və “Mə də ni 
gənc lik” la yi hə lə ri haq qın da mə lu mat ver di. Bil dir di ki, 
hər iki la yi hə nin məq sə di gənc lə ri mi zin mə də niy yə tə 
olan ma ra ğı nı, yük sək mə nə vi zən gin li yi ni ar tır maq dır: 
“Res pub li ka mız da və onun hü dud la rın dan kə nar da 
fəaliy yət gös tə rən, təh sil alan, uşaq yaş la rın dan bə ri 
mu si qi sə nə ti nin sir lə ri nə yi yə lən gənc lər “Ye ni ad lar” 
la yi hə si nə cəlb edi lir lər. “Mə də ni gənc lik” la yi hə si nin 
məq sə di isə məhz Azər bay can mə də niy yə ti nin, in cə-
sə nə ti nin zən gin li yi ni res pub li ka mı zın ali təh sil ocaq la-
rın da oxu yan tə lə bə lə rə aşı la maq dır”.

davamı səh. 3-də

Beynəlxalq Muzeylər Günü necə qeyd olundu?

Xə bər ver di yi miz ki mi, Bey nəl-
xalq Mu zey lər Gü nü mü na si-
bə ti lə Mə də niy yət Na zir li yi nin 
ta be li yin də fəaliy yət gös tə rən 

mu zey lər də “açıq qa pı” elan olun-
muş du. Biz də bu il “Mu zey lə rin 
gü cü” möv zu su na həsr olu nan 
əla mət dar gün də pay tax tı mı zın bir 
ne çə mu ze yi ni zi ya rət et dik.

İlk ola raq Mu zey Mər kə zin-
də yer lə şən Azər bay can İs tiq lal 
Mu ze yin də ol duq. Di rek tor Sə-
di Mir se yib li qeyd et di ki, “açıq 
qa pı” gü nün də mu ze yi 700-ə 
ya xın qo naq zi ya rət edib. Mu ze-
yə gə lən qo naq lar həm mu ze-
yin daimi eks po zi si ya sı, həm də 
“Şu şa İli”nə həsr olun muş “Şu-
şa, sən azad san!” ad lı sər gi ilə 
ta nış olub lar. Sər gi də təs vi ri və 
tət bi qi sə nət nü mu nə lə ri və Və-
tən mü ha ri bə si nin şə hid ma yo ru 
Vü sal Və li yev, di gər şə hid lər – XTQ-nin 
gi zi ri Rə şad Ba ba yev, əs gə ri Ca vid Hü-
sey nov, di gər əs gər lər Sa mir Pa şa yev 
və Şaiq Kəl bi ye və məx sus, mu ze yin 
fond la rın da qo ru nub sax la nı lan 130-a 
ya xın müx tə lif şəx si əş ya, sə nəd və fo-
to şə kil lər nü ma yiş olu nub.

Di rek tor bil dir di ki, mu zey də “Kön-
lüm ke çir Qa ra bağ dan” ad lı kon sert 
proq ra mı da təq dim olu nub. Azər bay-
can İs tiq lal Mu ze yi və Cəb ra yıl Ra yon 
Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yi nin bir gə 

təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şən kon sert 
proq ra mın da 4 nöm rə li Uşaq-gənc lər 
in ki şaf mər kə zi, Cəb ra yıl ra yon 7 il lik 
Mu si qi mək tə bi, Cəb ra yıl ra yon Mah-
mud lu kənd Uşaq mu si qi mək tə bi nin 
müəl lim və şa gird lə ri mu si qi nöm rə lə-
ri və rəqs lə ri ilə mu zey zi ya rət çi lə ri nin 
mə nə vi zöv qü nü ox şa yıb.

***

Azər bay can Mu si qi Mə də niy yə ti Döv-
lət Mu ze yin də və mu ze yin fi  lial la rı olan 
Ni ya zi nin Mən zil-Mu ze yi, Va qif Mus ta fa-
za də nin Ev-Mu ze yi və Qa ra Qa ra ye vin 
Ev-Mu ze yi də əla mət dar gün mü na si bə-
ti lə “açıq qa pı” elan et miş di. 

Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yi nin 
di rek tor müavi ni Tə ra nə Qur ba no va bil-
dir di ki, “açıq qa pı” gü nün də mu ze yə və 
fi  lial la ra ümu mi lik də 5000-ə ya xın zi ya-
rət çi gə lib.

davamı səh. 3-də

Mədəni mühitin canlandırılması ilə davamlı inkişaf
Şuşada münaqişədən sonrakı humanitar gündəliyə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans

18 may – Bey nəl xalq Mu zey lər 
Gü nü ilə bağ lı öl kə miz də müx-
tə lif təd bir lər ke çi ril di, la yi hə lər 
təq dim edil di. Əla mət dar gün 
mü na si bə ti lə Azər bay can Mil li 
İn cə sə nət Mu ze yi nin hə yə-
tin də təş kil edi lən “Mu zey də 
ge cə” ad lı təd bir xü su si lə yad-
da qa lan ol du.

Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat-
çı lı ğı və İs ve çin Azər bay can da kı 
Sə fi r li yi nin dəs tə yi ilə ger çək lə şən 
təd bir də öl kə miz də sə fər də olan 
TÜRK SOY-un Baş ka ti bi Sul tan 
Raev, İCES CO-nun Baş di rek to-
ru Sa lim bin Mə həm məd əl-Ma lik, 
Tür ki yə mə də niy yət və tu rizm na-
zi ri nin müavi ni Sər dar Çam, İs veç 
Kral lı ğı nın öl kə miz də ki sə fi  ri Kris-
tian Ka mill, ya ra dı cı təş ki lat la rın 
rəh bər şəxs lə ri, mə də niy yət və 

in cə sə nət xa dim lə ri və di gər qo-
naq lar iş ti rak edir di.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan mə-
də niy yət na zi ri nin müavi ni Sev da 
Məm mə də li ye va bil dir di ki, Bey-
nəl xalq Mu zey lər Gü nü Azər bay-
can da da ge niş miq yas da qeyd 
edi lir. Bu əla mət dar ta rix lə əla-
qə dar Mə də niy yət Na zir li yi nin ta-
be li yin də fəaliy yət gös tə rən mu-
zey lər də “açıq qa pı gü nü” elan 
olu nub. Və tən daş lar və öl kə mi-
zin qo naq la rı 18 may ta ri xin də 
ödə niş siz ola raq mu zey lə ri zi ya-
rət et mək im ka nı əl də edir lər.

davamı səh. 2-də

Azərbaycan öhdəliklərə sadiqdir,
eyni məsuliyyəti qarşı tərəf də göstərməlidir

Ermənistan iki dəfə görüşdən imtina edib

Biz Er mə nis ta nı sər həd lə rin de li mi ta si ya sı na baş la ma ğa də vət 
et dik. Çün ki təx mi nən otuz il ər zin də Er mə nis tan la döv lət sər-
hə di miz iş ğal al tın da olub. Bu na gö rə sər həd lə rin de li mi ta si-
ya sı zə ru rə ti ay dın dır.

Pre zi den t İl ham Əli yev bu söz lə ri ma yın 18-də Lit va Pre zi den ti 
Gi ta nas Nause da ilə gö rüş dən son ra mət buata bə ya na tın da bil di rib.

Av ro pa İt ti fa qı Şu ra sı nın Pre zi den ti Şarl Mi şe lin tə şəb bü sü ilə 
ap re lin 6-da Brüs sel də ke çi ril miş gö rüş za ma nı ap re lin so nu na 
qə dər hər iki tə rə fi n iş çi qrup ya rat ma sı ba rə də ra zı lıq əl də olun-
du ğu nu xa tır la dan döv lə ti mi zin baş çı sı de yib: “Azər bay can iş çi 
qru pu nu vax tın da ya rat mış dır və nü ma yən də he yə ti ni ezam et-
mə yə ha zır idi. Bu, er mə ni tə rə fi  ilə ra zı laş dı rıl mış dır. Ye ri gəl-
miş kən, sər həd lə bağ lı ilk gö rü şün ke çi ril mə si ni tək lif edən Er mə-
nis ta nın Xa ri ci İş lər Na zir li yi ol muş dur. Azər bay can hə min tək li fi  
qə bul et miş dir və biz nü ma yən də he yə ti ni gön dər mə yə ha zır idik. 
La kin, so nun cu gün – ap re lin 29-da Er mə nis tan ar tıq ra zı laş dı rıl-
mış gö rü şü ləğv et di. Bu, çox mə yu se di ci mə sə lə dir. Da ha mə yu-
se di ci isə, ye nə də Er mə nis ta nın il kin tək li fi n dən irə li gə lə rək, 7-11 
may ta ri xin də sər həd də ye ni gö rü şün ke çi ril mə si tək li fi  miz dən də 
Er mə nis ta nın im ti na et mə si ol du. Be lə lik lə, in di yə dək, biz Er mə-
nis tan dan hər han sı ye ni ta rix lə ri göz lə yi rik ki, işə baş la yaq. Çün ki 
bu cür mə su liy yət siz möv qe, əl bət tə ki, na ra hat lıq do ğu rur”.

Pre zi dent İl ham Əli yev vur ğu la yıb ki, Azər bay can hər za man 
öh də lik lə rə sa diq olub: “La kin, biz ey ni mə su liy yə ti Er mə nis tan 
tə rə fi n dən də gör mə li yik. Baş qa söz lə, biz də müəy yən nik bin lik 
ol sa be lə, Er mə nis tan hö ku mə ti nin bu cür ma nevr lə ri və çox qə ri-
bə ad dım la rı, əs lin də, ya ra nan müəy yən eti ma dı po zur...”.

Özlərini “mədəni toplum” kimi göstərənlərin 
törətdikləri əməlləri burada görürük

Ötən ilin iyu nun dan son ra ye nə Şu şa ya gəl dik. Hə qi qə tən, çox 
ge niş miq yas lı ti kin ti-qu ru cu luq iş lə ri apa rı lır, da ğı dı lan yol lar, 
məhv edi lən bi na lar sü rət lə tə mir edi lir. Ta ri xi abi də lər ye ni dən 
bər pa olu nur. Bu ra da çox bö yük da ğın tı lar var. Bu hə qi qət lə rin, 
da ğı dıl mış bü tün abi də lə rin, ta ri xi əsər lə rin dün ya ya çat dı rıl ma sı 
la zım dır. Şu şa, əs lin də, açıq ha va al tın da mu zey ki mi bir yer dir. 

Tür ki yə Bö yük Mil lət Məc li si nin səd ri Mus ta fa Şen top bu söz-
lə ri ma yın 18-də Şu şa da jur na list lə rə mü sa hi bə sin də de yib.

Mus ta fa Şen top qeyd edib ki, in di bü tün dün ya da öz lə ri ni “mə-
də ni top lum” ki mi gös tər mə yə ça lı şan la rın mə də ni ir sə qar şı tö-
rət dik lə ri ci na yət lə ri Şu şa da da gö rə bi li rik. Bu nun bü tün dün ya-
ya çat dı rıl ma sı la zım dır. Biz bu nun la bağ lı bey nəl xalq sim po zium 
təş kil edə cə yik. Təd bi rin bir və ya iki pa nel ic la sı nı da Şu şa da 
təş kil et mə yi plan laş dı rı rıq.

davamı səh. 4-də

Bakı Beynəlxalq Piano Festivalı başlayır

20-27 may ta ri xin də Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
1-ci Ba kı Bey nəl xalq Piano Fes ti va lı ke çi ri lə cək. Fes  ti  val müx  tə  lif 
öl  kə  lər  dən vir  tuoz piano  çu  la  ra özü  nü Ba  kı səh  nə  sin  də nü  ma  yiş 
et  dir  mə  yə im  kan ve  rə  cək.

Ma yın 19-da fes ti va la həsr olu nan mət buat konf ran sı ke çi ri lib. Fes-
ti va lın tə sis çi si və di rek to ru, Əmək dar ar tist Şa hin Növ rəs li la yi hə 
ba rə də mə lu mat ve rib. Qeyd edib ki, pay tax tın mu si qi sa lon la rın da 
ümu mi lik də 15-ə ya xın kon ser tin ke çi ril mə si nə zər də tu tu lub. Kon-
sert lər də caz, fl a men ko, tan qo, klas sik və s. mu si qi lər ifa olu na caq.

Fes ti val klas sik mu si qi ilə açı la caq. Fi lar mo ni ya da Ü.Ha cı bəy li 
adı na Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin (di ri jor – Xalq ar-
tis ti Yal çın Adı gö zə lov) mü şa yiəti ilə fran sız piano çu Re mi Jen ye-
nin ifa sın da Lüd viq van Bet ho ve nin “For te piano və or kestr üçün 
5 nöm rə li kon sert”i səs lə nə cək.

Bizə keçmişi tanıdan və zehnimizi
yeni ideyalara açan məkanlar
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əvvəli səh. 1-də
“Muzeydə gecə” tədbiri haqqın

da məlumat verən nazir müavini
qeyd etdi ki, layihə çərçivəsində
Əməkdar artist Fuad İbrahimovun
dirijorluğuiləmuzeydəilkdəfəaçıq
səmaaltındaBakıKameraOrkest
rininkonserti keçiriləcək.Həmçinin
muzeyin zəngin kolleksiyasından
seçilmişeksponatlarəsasındaXalq
rəssamıSəttarBəhlulzadəninsehr
li sənət dünyasının instalyasiyaya
çevrildiyiproqramtəqdimediləcək.
30 iləvvəl,1992ci ilmayın18

dəAzərbaycanınLaçınrayonunun
Ermənistan silahlı qüvvələri tərə
findənişğalolunduğunuxatırladan
Sevda Məmmədəliyeva dedi ki,
uzunillərbutarixbizimüçünağrı
lıgünlərdənidi:“AzərbaycanRes
publikasınınPrezidenti,AliBaşKo
mandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
iləqüdrətliOrdumuzunqəhrəman
lığısayəsində2020ci ilin44gün
lükVətənmüharibəsindəQarabağ,
ocümlədənLaçınrayonudüşmən
işğalından azad edildi. Artıq 18
maytarixinibizBeynəlxalqMuzey
lərGünüvəbirbayramgünükimi
ürəkdən, yüksək əhvalruhiyyə ilə
qeydedirik.Hazırdaişğaldanazad
olunmuş ərazilərimizdə böyük qu
ruculuq işləri həyata keçirilir. Bu
layihələrçərçivəsindəvaxtiləmöv
cudolanmuzeylərdəbərpaedilir.
Nəhayət ki, illərdir doğma məka
nından uzaq düşən muzeylərimiz
vətəninəqayıdacaqvəmuzeylərin
zənginkolleksiyasıözdoğmayur
dundasərgilənəcək”.
Sevda Məmmədəliyeva çıxışı

nın sonunda tədbir iştirakçılarını
BeynəlxalqMuzeylərGünümüna
sibətilətəbriketdi.

İsveçin ölkəmizdəki səfiri Kris
tianKamillbildirdiki,muzeylərət
rafımızdakı dünyanı dəyişdirmək
gücünəmalikdir.Onlarmisilsizkəşf
məkanları olaraq bizə keçmişimiz

haqqında bilgi verir və zehnimizi
yeni ideyalaraaçır: “Bugünəkimi
təkcəBakınınəsasmuzeylərinide
yil, həm də kənd yerlərində çoxlu
sayda muzeyləri ziyarət etmişəm.
Bölgələrdəziyarətetməküçünən
azı onlarla muzey var ki, onların
çoxuAzərbaycanıngörkəmlimusi
qiçilərinin,şairlərininvəalimlərinin
evmuzeyləridir.Mənbütünbunları
kəşfetməkdənböyükməmnunluq
duyuramvəfürsətdənistifadəedə
rək, ziyarət zamanı həmişə gös
tərilən səmimi qəbula görə bütün

muzeyişçilərinətəşəkkürümübildi
rirəm.Mən xüsusilə şadamki, bu
gecəKönülRəfiyevanınkuratorlu
ğuilə“İsveçAzərbaycanincəsənət
dialoqu”layihəsidətəqdimolunur.

PaytaxtımızStokholmdanolanrəs
samLyudmilaKristesevavəbakılı
Günel Ravilova heç vaxt şəxsən
görüşməyiblər, lakin pandemiya
zamanıonlarbugecənümayişet
dirilənbugözəlinstalyasiyanıyara
dıblar”.
Bədii hissədə Mədəniyyət Na

zirliyinin “Yeni adlar” layihəsinin
iştirakçılarından olan gənc musi
qiçilər–respublikavəbeynəlxalq
müsabiqələr laureatları Əziz Pə
nah (qoboy) və Nərmin Nəcəfi
(piano) çıxış etdilər. Onları Bakı

KameraOrkestri (dirijor –Əmək
dar artist Fuad İbrahimov)müşa
yiətedirdi.
Musiqiçilər tərəfindən Üzeyir

Hacıbəylinin “Arazbarı” zərbimu
ğamı, D.Çimarozanın “Qoboy və
orkestr üçün konsert”i, F.Mendel
sonun “10 nömrəli simli simfoni
ya”sıvəF.Şopenin“Fortepianovə
orkestrüçün1nömrəlikonsert”iifa
olundu.
DahasonradizaynerMuradHü

seyn tərəfindən məşhur “Giedi”
markasının muzey kolleksiyası
əsasında hazırlanmış moda nü
mayişioldu.
SonratədbiriştirakçılarıAzərbay

canMilliİncəsənətMuzeyininzən
ginkolleksiyasıvəmüxtəlifmövzu
vəmuzeyintarixininfərqlidövrlərini
əksetdirənsərgilayihələrialəminə
səyahət etdi. Fərhad Fərzəliyev,
GünelRavilova, İbrahimBabayev,
Lyudmila Kristeseva, Timur Əmir
xanov kimi rəssam vəmüəllifərin
multimediainstalyasiyaları,rəqəm
sal layihələr, davamlı inkişaf və
gendermövzularındaəsərlərigecə
boyuncamuzeyinmüxtəlifguşələ
rindənümayişolundu.
Qeyd edək ki, “Muzeydə ge

cə2022” multimedia aksiyasının
tədbirləri Mədəniyyət Nazirliyinin
“Museum.az”  onlayn platforması
üzərindənyayımlanıb.

N.Məmmədli

Bizə keçmişi tanıdan və zehnimizi 
yeni ideyalara açan məkanlar

“Muzeydə gecə” aksiyasına bu il Milli İncəsənət Muzeyi ev sahibliyi etdi

TÜRKSOY gələn il Şuşa ilə bağlı 
zəngin proqram tərtib edəcək 

2023-cü il də Şu şa nın “Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət Pay-
tax tı” ol ma sı ilə bağ lı TÜRK SOY tə rə fin dən zən gin proq-
ram tər tib edi lə cək. 

Bu barədə Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının
(TÜRKSOY)BaşkatibiSultanRaevmayın18dəAzərbay
canınxariciişlərnaziriCeyhunBayramoviləgörüşdəbildirib.

SultanRaevŞuşaşəhərindətəşkilolunan“Münaqişədən
sonrakıhumanitargündəliyininkişafı:mədənimühitincan
landırılması yolu ilə davamlı inkişaf”mövzusundabeynəl
xalqkonfransdaiştiraketməküçünölkəmizəgəlib.
SultanRaeviTÜRKSOYunBaşkatibiseçilməsimünasi

bətilətəbrikedənCeyhunBayramovAzərbaycanıntəşkilat
laəməkdaşlığaverdiyiyüksəkönəmivurğulayıb.Bildiribki,
BaşkatibinŞuşayasəfərieynizamandaazadedilmişərazi
lərdəkivəziyyət,ocümlədənoradaaparılangenişmiqyaslı
quruculuqişləriiləyaxındantanışolmaqimkanıolacaq.
GörüşdəhəmçiningələnilTÜRKSOYun30illiyininqeyd

edilməsi, Azərbaycanın təşkilatla fəal əməkdaşlığı, türk
xalqlarınınortaqmədəniyyətinintəşviqiistiqamətindəişlərin
görülməsikimimövzularüzrəfikirmübadiləsiaparılıb.

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi 
Fondunda “Litva karaimləri” sərgisi

Ma yın 18-də Ba kı da, Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si 
Fon dun da “Lit va ka raim lə ri” ad lı sər gi nin açı lı şı olub. Lit va 
Res pub li ka sı nın bi rin ci xa nı mı Diana Nause diene sər gi-
nin açı lı şın da iş ti rak edib.

Fondun prezidenti GünayƏfəndiyeva qonağa qurumun
fəaliyyətistiqamətləri,türkxalqlarınınmaddimədəniirsinin
beynəlxalqaləmdətəbliğiməqsədiləkeçiriləntədbirlər,ya
yımladıqlarınəşrlərbarədəməlumatverib.Bildirilibki,ötən
ilLitvailəbuölkədəkitürkəsillitatarvəkaraimlərinmədəni
irsininqorunmasıvətəbliğinədairəməkdaşlıqmemorandu
muimzalanıb.2021ciilin“Litvatatarlarıİli”elanolunması
iləəlaqədarBeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondutə
rəfindən“Litvatatarları”adlısərgidəaçılıb.
LitvanınbirincixanımıDianaNausedieneikiölkəarasın

dadostluqvəəməkdaşlıqmünasibətlərininkişafıbaxımın
danbelətədbirlərinönəminivurğulayıb.
Sonrasərgiilətanışlıqolub.Qeydedilibki,sərgiLitvada

yaşayantürkmilliazlıqların–karaimlərintarixinin,mədəniy
yətininqorunmasıvətəbliğiməqsədidaşıyır.

Xalq şairi, millət vəkili 
Sabir Rüstəmxanlı haqqında biblioqrafiya və 

monoqrafiyanın təqdimatı keçirilib

Ma  yın 19-da Mil  li Ki  tab -
xa  na  nın “Azər  bay  ca -
nın gör  kəm  li şəx  siy -
yət  lə  ri” se  ri  ya  sın  dan 

nəşr et  di  yi “Sa  bir Rüs  təm  xan  lı. 
Bib  lioq  ra  fi  ya” ki  ta  bı  nın təq -
di  ma  tı ke  çi  ri  lib. Mə  də  niy  yət 
Na  zir  li  yi və Mil  li Ki  tab  xa  na  nın 
bir  gə təş  kil et  di  yi təd  bir  də 
ta  nın  mış elm və mə  də  niy -
yət xa  dim  lə  ri iş  ti  rak edib  lər. 
Təd  bir çər  çi  və  sin  də AMEA-nın 
Ni  za  mi adı  na Ədə  biy  yat İns  ti -
tu  tu  nun ye  ni nəşr et  di  yi “Xalq 
şairi Sa  bir Rüs  təm  xan  lı” ad  lı 
mo  noq  ra  fi  ya da təq  dim edi  lib.

MilliKitabxananındirektoru,pro
fessor Kərim Tahirov biblioqrafik
göstəricihaqqındaməlumatverib.
Bildiribki,buvəsaityazıçıhaqqın
dailkfundamentalbiblioqrafiyadır.
Biblioqrafiya Sabir Rüstəmxanlı
nın nəşr olunmuş kitabları, döv

ri mətbuatda, dərsliklərdə, məc
muələrdə çap olunmuş əsərləri,
publisistikməqalələri,tərcümələri,
redaktə etdiyi kitablar, eləcə də
xaricidillərdəçapolunmuşəsərlə
ri,habeləədibinhəyatvəyaradıcı
lığını,ictimaisiyasifəaliyyətiniəks
etdirənnəşrləriəhatəedir.
Milli Məclisin deputatı, Nizami

adına Ədəbiyyat İnstitutunun di
rektoru, akademik İsa Həbibbəy
li təqdim olunan monoqrafiyanın
Sabir Rüstəmxanlının 75 illik yu
bileyi münasibətilə hazırlandığını
bildirib. “SabirRüstəmxanlı geniş
oxucukütləsininetibarınıqazanan
sənətkardır. Vətəndaşlıq poezi
yası,milli istiqlal ruhu,müstəqillik
ideyaları, dövlətçilik onun yaradı
cılığınınanaxəttinitəşkiledir.Sa
birRüstəmxanlıAzərbaycanınmil
li istiqlalmübarizəsinə çoxböyük
töhfələrverib...”,deyəakademik
vurğulayıb.

İ.Həbibbəyli Milli Kitabxananın
nəşriolanbiblioqrafiyanınəhəmiy
yətinidəvurğulayıb.
AMEAnınmüxbirüzvü,ədəbiy

yatşünasTehranƏlişanoğlu,Milli
Məclisin sədr müavini, professor
Fəzail İbrahimli,  Yazıçılar Birli
yinin katibi,  Xalq yazıçısı Çingiz
Abdullayev, Azərbaycan Dövlət
TərcüməMərkəzi İdarə heyətinin
sədri, Xalq yazıçısı Afaq Məsud,
Əməkdar elm xadimi, professor
QəzənfərPaşayev,Azərbaycanda
AtatürkMərkəzinin direktoru,mil
lət vəkili, akademikNizamiCəfə

rovvədigərçıxışedənlər təqdim
olunan kitablar, eləcə də Sabir
Rüstəmxanlınınədəbiyaradıcılığı,
ictimaisiyasi xadim, millət vəkili
kimifəaliyyətindənsözaçıblar.
SabirRüstəmxanlıçıxışedərək

tədbirin təşkilatçılarına və iştirak
çılarına təşəkkürünübildirib.Xalq
şairigenişəhatəlibiblioqrafiyanın
tərtib olunmasında əməyi keçən
hərkəsəminnətdarlığınıçatdırıb.
Sonda iştirakçılar Sabir Rüs

təmxanlınınhəyatvəyaradıcılığı
nıəhatəedənkitablarınsərgisiilə
tanışolublar.

əvvəli səh. 1-də
BeynəlxalqMünasibətlərinTəhliliMər

kəzi İdarəheyətininüzvüEsmiraCəfə
rovanınmoderatorluğuiləkeçəniclasda
TÜRKSOYun Baş katibi Sultan Raev,
İCESCOnun Baş direktoru Salim bin
Məhəmməd əlMalik, Türk Dövlətləri
Təşkilatının Baş katibi Bağdad Amre
yev,BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsi
FondununprezidentiGünayƏfəndiyeva,
İCCROMunBaşdirektoruEbberNdoro
vədigərqonaqlarınçıxışlarıdinlənilib.
Qarabağiqtisadirayonunadaxilolaniş

ğaldanazadedilmişərazilərdə(Şuşarayo
nuistisnaolmaqla)AzərbaycanPreziden
tininxüsusinümayəndəsiEminHüseynov
çıxışı zamanı atüstü milli oyunlarımızın
qorunubsaxlanılması,qədimtarixəmalik
atçılıqənənələrininbərpası,ölkəmizdəat
çılıqturizminintəbliğindəndanışıb.Bildirib
ki,Qarabağatıiləoynanılançövkənoyunu
2013cüildəUNESCOnun“Təciliqorun
mayaehtiyacıolanqeyrimaddimədəniirs
üzrə Siyahı”ya daxil edilib. Çövkən artıq
Qarabağlayanaşı,ölkəmizindigərregion
larındadagenişyayılıb.
Emin Hüseynov milli mədəni də

yərlərimizin qorunması və təbliğində
Azərbaycanın Birinci vitseprezidenti,
HeydərƏliyevFondununprezidentivə
UNESCOnunxoşməramlısəfiriMehri
banxanımƏliyevanınmühümxidmətlə
rinidiqqətəçatdırıb.
BMTnin Sivilizasiyalar Alyansı üzrə

alinümayəndəsiMigelAngelMoratinos
konfransiştirakçılarınavideomüraciətin
dəŞuşadakeçiriləntədbirdəiştirakedə
bilməməsinə görə təəssüfünü bildirib.
Azərbaycan ilə mədəniyyətlərarası di
aloq sahəsində əməkdaşlığı yüksək
qiymətləndirdiyinideyənM.A.Moratinos
dünyada sülh çağırışı edən Azərbay
canıdəstəklədiklərinivurğulayıb.Qeyd
edibki,işğaldanazadolunmuşərazilər
dətarixi irsibərpaetmək,eynizaman
damədəniruhugeriqaytarmaqüçünilk
öncəsülhüqurmaqlazımdır.Alinüma
yəndəsülhanlayışınınvəsülhnaminə
fəaliyyətlərin daha sıx şəkildə önə sü

rülməsininvacibliyinidiqqətəçatdırıb.
BMTnin Sivilizasiyalar Alyansı ilə

Azərbaycanınəlaqələrihaqqındadafi
kirlərinibölüşənM.A.Moratinosölkəmi
zinbeynəlxalqsülhçağırışlarınıyüksək
qiymətləndirib: “Müxtəlif mədəniyyətlər
arasındaanlaşmayaratmaq,sülhütəb
liğetməküçünbirgəçalışmalıyıq”.
Sonrakonfransiştirakçılarıitaliyalıfo

toqraf Fabrizio Continin işğaldan azad
edilmişərazilərimizdə lentəaldığı foto
lardanibarətsərgiilətanışolublar.

Post mü na qi şə döv ründə 
dialoq və əmək daş lıq da 

mədəniy yə tin ro lu
“Postmünaqişə dövründə dialoq və

əməkdaşlığın qurulmasında mədəniyyə
tinrolu”mövzusundaplenarsessiyaBö
yükBritaniyanınKoventriUniversitetində
Sülh,EtimadvəSosialMünasibətlərİns
titutununqurucusuvə rəhbəri,professor
MaykHardininmoderatorluğuiləgerçək
ləşib. M.Hardi çıxış edərək konfransın
təşkilatçılarınaminnətdarlığınıbildirib.O,
Şuşadakeçirilənkonfransınönəminivur
ğulayaraqqeydedibki,dünyadamüha
ribələrinolduğuvəsülhədahaçoxehti
yacduyulduğuvaxtdaAzərbaycanınbelə

tədbirlərəevsahibliyietməsitəqdirəlayiq
dir:“BugünəkimibizimAzərbaycanlabu
mövzudabirneçəgörüşümüzolub.Azər
baycan Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
irəli sürülmüş “Mədəniyyətnaminəsülh”
(Peace4Culture)təşəbbüsüçərçivəsində
görüşlərdədayanıqlıinkişafüçünsülhün
rolubarədəmüzakirələraparmışıq”.
Beynəlxalq Tərəqqi Təşkilatının pre

zidenti Hans Köchler ulu öndər Hey
dər Əliyevin uzaqgörən siyasətindən
sözaçıb.Deyibki,Azərbaycantarixinin
Heydər Əliyevin aktiv siyasi fəaliyyəti
dövrünə təsadüfedən iki böhranlımər
hələsindəxalqınvəölkəninxilasıvəin
kişafının əsasının qoyulması bilavasitə
onunmöhtəşəmtarixixidmətləridirki,bu
missiyanı Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevbugünuğurladavametdirir.
TÜRKSOYunBaşkatibiSultanRaev,

ADAUniversitetininicraçıprorektoruFa
rizİsmayılzadə,HikmətFondununicraçı
direktoruZinətŞökətəli,QahirəUniversi
tetininprofessoru,dayanıqlı ətrafmühit
üzrə beynəlxalq ekspert MohsenAbul
naga, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhli
li Mərkəzi İdarə heyətinin üzvüGülşən
Paşayevaçıxışlarızamanıölkəmizintə
şəbbüskarı olduğu mədəniyyətlərarası
dialoqvəbirsırabuqəbildənolanbey

nəlxalq layihələrinhəyatakeçirilməsinin
əhəmiyyətini vurğulayıblar. Bildirilib ki,
tarixən Azərbaycanda fərqli dini mən
subiyyətiolanicmalar,millietnikqruplar
dincmehribanyaşayıb,özmədəniirsləri
niqoruyublar.ÇıxışlardahəmçininAzər
baycanıntəşəbbüsüiləhəyatakeçirilən
postmünaqişə dövrlərində mədəniyyət
lərarasıvədinlərarasıdialoqun,mədəni
vədiniirsinqorunmasınaxidmətedəcək
“Mədəniyyətnaminəsülh”(Peace4cultu
re)qloballayihəsinindəəhəmiyyətiyük
səkqiymətləndirilib.

Da ya nıq lı sül hün tə mə li – 
mədə ni irs

Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və
Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi
AzadCəfərlininmoderatorluğuiləkeçən
“Dayanıqlı sülhün təməli –mədəni irs”
mövzusuna həsr olunan növbəti ses
siyada xidmət rəisi diqqətə çatdırıb ki,
sülhündayanıqlı inkişafıhüquqişərtdir.
Mədəniyyətlərimizhaqqındabiliklərigə
ləcəknəsillərəötürməlivəqorumalıyıq.
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi

Fondunun prezidenti Günay Əfəndiye
vaçıxışedərəkŞuşadabeləmötəbərbir
tədbirdə iştirakındanməmnunluğunu ifa

dəedib,buşəraitiyaradaninsanlaradə
rintəşəkkürünübildirib:“Qarabağıngözü
olanŞuşayayığışmışıq.Prezidentİlham
Əliyev2022ciiliölkəmizdə“Şuşaİli”elan
edib.Şuşa bizimmədəniyyətimizin pay
taxtı,memarlığımızın güzgüsüdür. Şuşa
şəhərinin2023cü ildə“TürkDünyasının
MədəniyyətPaytaxtı”seçilməsitarixiad
dımdır.Bumünasibətləfondolaraqmüx
təlif tədbirlər keçirməyi nəzərdə tuturuq.
Şuşa bu gün artıq dirçəlir, şəhərdə fes
tivallar, konfranslar keçirilir. Gələn il isə
TürkDövlətləriTəşkilatı,TürkPA,TÜRK
SOYkimibeynəlxalqtəşkilatlarınhimayə
darlığıiləbirsıratədbirlərkeçiriləcək”.
Daha sonra Maltanın UNESCO üz

rə Milli Komissiyasının sədri Raymond
Bondin, Fransa Milli Elmi Tədqiqatlar
Mərkəzinintədqiqatçısı,islamşünasalim
Kərimİfrak,MilliMəclisindeputatıVüqar
İsgəndərov və başqalarının məruzələri
dinlənilib.Çıxışlarzamanıqeydedilibki,
mədəniyyətkeçmişin,tarixintoplusudur.
Mədəni irsimizi qorumaq və gələcəyə
ötürmək vacib missiyadır. Mehriban və
sakit gələcək üçün sülh və münaqişə
sizdünyayaratmalıyıq.Mədəni irsinvə
müxtəlifiyin təbliği də mühüm amildir.
Davamlısülhəşəxsiyyətanlayışına,mə
dəniyyətlərarasımübadiləyədiqqətyetir
məkvəmüxtəlifsosialqruplararasında
dialoqyaratmaqlanailolmaqolar.
Qeydolunubki,mədəni irsnümunə

lərinindağıdılması, talanedilməsibey
nəlxalq hüquqa ziddir. Bu gün dünya
mız böyük aşınmalar yaşayır. Bunun
səbəblərinibəzilərisiyasətvəiqtisadiy
yatdaarayır.Ammaəsassəbəbmədə
niyyətdir.Mədəniyyəttamlıqdır.Burada
düşüncə,din,sənət,hüquq,ədəbiyyat,
dövlətsistemivəbirgəyaşayışqaydaları
var.Birgəyaşayışmədəniyyətin önəmli
sahəsidir.Multikultural dəyərlərə sahib
çıxmaqlasülhənailolmaqmümkündür.
Beynəlxalqkonfransmayın20dəŞu

şadaişinidavametdirəcək.

Mədəni mühitin canlandırılması ilə davamlı inkişaf
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əvvəli səh. 1-də

“Xan qızı” ədəbi-bədii 
kompozisiyası

CəfərCabbarlıadınaAzərbay
canDövlətTeatrMuzeyiBeynəl
xalqMuzeylərGününəməxsusi
hazırlaşmışdı.
Muzeyin elmi katibi Aytən

Məmmədovaqeydetdiki, “açıq
qapı” günündə muzeyi 350 nə
fər ziyarət edib. Həmin gün zi
yarətçilərə“Xanqızı”ədəbibədii
kompozisiyası təqdim olunub.
AzərbaycanDövlətTeatrMuze
yinin təşkilatçılığı ilə Bakı Bə
lədiyyə Teatrının təqdim etdiyi
kompozisiya“Şuşaİli”nəvəXur
şidbanu Natəvanın 190 illik yu
bileyinə həsr edilib. Xalq artisti
Mərahim Fərzəlibəyovun quru
luşverdiyikompozisiyaXalqya
zıçısıİlyasƏfəndiyevinuzunillər
Azərbaycan teatrının səhnəsin
dəuğurlaoynanılmış“Xurşidba
nu Natəvan” pyesinin motivləri
əsasındahazırlanıb.
QonaqlarQarabağmövzusun

da əsərlərə çəkilmiş geyim və
dekorasiya eskizlərindən ibarət
sərgiilədətanışolublar.Ziyarət
çilər sondamuzey əməkdaşları
tərəfindənhazırlanmışvideoçar
xıizləyiblər.

***
Əlamətdar gün münasibətilə

İçərişəhərdəQızqalası,Şirvan
şahlar Sarayı Kompleksi, Tahir
Salahovun EvMuzeyi, Maqsud
İbrahimbəyov Yaradıcılıq Mər
kəzi,YeraltıhamamvəBakıFo
toqrafiya Evini də ziyarət etdik.
Sözügedənmədəniyyətocaqları
da“açıqqapı”aksiyasınaqoşul
muşdular. Şəhərimizin sakinləri
və xarici turistlər yaradılmış bu
fürsəti maksimum dəyərləndir
məyəçalışırdılar.

***
AzərbaycanMilliXalçaMuze

yində əsl “açıq qapı” hiss olu
nurdu, qələbəlik idi.Pandemiya
səbəbindən iki ilə yaxın muzey
vəqalereyalarahəsrətqalanzi
yarətçilərsankibuayrılığınəvə
ziniçıxmağaçalışırdılar.
Muzeyin mətbuat katibi Ülvi

nəFərzəliyevaməlumatverdiki,
“açıqqapı”günündə3000əya
xınqonaqmuzeyipulsuzolaraq
ziyarətedib.
Onu da qeyd edək ki, mayın

20də Azərbaycan Milli Xalça
Muzeyində Beynəlxalq Muzey
lərGünümünasibətilə“Danışan
abidələr” fotosərgisi açılacaq.

Sərgidə Qarabağda erməni iş
ğalıdövründədağıdılmışmuzey
və tariximədəni abidələrimi
zin fotoları nümayiş etdiriləcək.
Əməkdar rəssam Yelena Haq
verdiyevatekstilvitrajlarınhazır
lanması, Əməkdar rəssam Tar
yer Bəşirovla çətən üzrə ustad
dərslərikeçəcək.

***
Başçəkdiyimizdahabirünvan

Azərbaycan Milli İncəsənət Mu
zeyioldu.Elmikütləviişlərşöbə
sininmüdiriRəfiqəQuliyevadedi
ki, “açıq qapı” günündə muzeyi
4500dənçoxqonaqziyarətedib.
Qeyd edək ki, mayın 18də

muzeydə Mədəniyyət Nazirliyi
nintəşkilatçılığıvəİsveçinAzər
baycandakı Səfirliyinin dəstəyi
ilə “Muzeydə gecə” aksiyası da
keçirilib.

“Danışan” eksponatlar 
rəqəmsal təqdimatda
BuilBeynəlxalqMuzeylərGü

nü“Muzeyləringücü”devizialtın
dakeçirildiyindənAbdullaŞaiqin
MənzilMuzeyirəqəmsallaşdırma
və əlçatanlıqda innovasiyaların
gücünü əsas tutaraq “Danışan”
eksponatlar rəqəmsal təqdi
matda” adlı tədbir təşkil etmişdi.
Tədbirin qonaqları əsasənAzər
baycanDövlətTurizmvəMenec
ment Universitetinin müəllim və
tələbələrindənibarətidi.
Muzeyin əməkdaşları ekspo

natlarınmaraqlı tarixçələriniAb
dullaŞaiqinözününqələmindən
çıxan xatirələri ilə dilləndirdilər
və həmin eksponatlar tədbir iş
tirakçılarına rəqəmsal formatda
təqdimolundu.

Gənc rəssamların Tarix 
Muzeyində pleneri 

AMEAnın Milli Azərbay
can Tarixi Muzeyində “Muzeyin

“SABAH”ı” adlı layihə çərçivə
sində tədbir keçirildi. Layihənin
iştirakçıları Azərbaycan Dövlət
Rəssamlıq Akademiyasının de
korativtətbiqi sənət və dizayn
ixtisasları üzrə oxuyan və təhsil
göstəriciləriiləfərqlənən“SABAH”
qruplarınıntələbələriidilər.
Gənclərgünərzindəcanlışə

kildəmuzeyinmüəyyənolunmuş
zallarında ixtisaslarına uyğun
olaraqtəsvirisənətsahələriüzrə
əlişlərihazırladılar.

Layihənin kuratoru, muzeyin
əməkdaşı Zümrüd İsmayılova
bildirdiki,hərilolduğukimi,buil
dəəlamətdargünmünasibətilə
muzeyimizəçoxsaylıziyarətçilər
gəlməkdədir:“Yaşkateqoriyası
nauyğunolaraqekspozisiyala
ramaraqdamüxtəlifdir.Layihə
çərçivəsindətələbələrinəlişləri
dəmaraqla seyr edilir. Tələbə
lərinçöhrələrindəkiməmnunluq
isə onların muzeylə əməkdaş
lıqdan zövq almalarının göstə
ricisidir”. Günorta saatlarında
muzeydə olmağımıza rəğmən
artıq2000dənartıqziyarətçinin
siyahıdan keçdiyinin şahidi ol
duq.Onlarınarasındasadəvə
təndaşlar, məktəblilərlə yanaşı
turistlərdəvardı.
MuzeyiniçindəyaradılanHacı

Zeynalabdin Tağıyevin EvMu
zeyinəhədsizmarağımüşahidə
etdik.Müəllimvəvalideynləgə

lənməktəblilərinsuallarıdadiq
qətimizdənqaçmır.Hərbireks
ponat və əşya haqqında əlavə
məlumat almaq istəyən uşaqlar
bəzənbireksponatadəqiqələrlə,
diqqətlənəzəryetirirlər.
Muzeyə gələnlər arasın

da Təhsil Nazirliyi Respublika
UşaqGənclər İnkişaf Mərkəzi
nin (RUGİM) direktor müavini
LaləDadaşovadavardı.O,mu
zeyinözəlliyindənsözaçır,bura
dakıhərbireksponatıntariximizi

öyrənmək,mədəniyyətimizi təb
liğetməkbaxımındanəhəmiyyə
tiniqeydedir.Bildirir ki,bugün
muzeyə axın edən məktəblilə
rin əksəriyyəti RUGİMin 1824
may tarixində “Məktəblilər üçün
muzey həftəsi” layihəsinin işti
rakçılarıdır. Layihə çərçivəsində
“Şuşaİli”–Zəfərimizintarixi”ad
lı interaktiv proqramastart veri
lib. Proqram Təhsil Nazirliyinin
dəstəyi, Mədəniyyət Nazirliyi,
AMEA,ŞuşaŞəhəriDövlətQo
ruğu İdarəsi, “İçərişəhər”Dövlət
TarixMemarlıq Qoruğu İdarə
sinin əməkdaşlığı və RUGİMin
təşkilatçılığıiləicraedilir.

Cabbarlı yaradıcılığı 
səyyar sərgidə

Cəfər Cabbarlının EvMuze
yinin təşkilatçılığı iləböyükdra
maturqunhəyatvəyaradıcılığını
əksetdirənsəyyarsərgi2saylı

TibbKollecindətəqdimolundu.
Qeydedəkki,hazırdatəmir

də olan və qapılarını ziyarət
çilərə aça bilməyən muzeylər
üçün bu səyyar sərgini nümu
nəvi təcrübəadlandırmaqolar.
Sərgidə muzeyin ekspozisiya
sındaolanvədaşınabiləneks
ponatlar kollecin kollektivinə
nümayişetdirilirdi.Muzeyinbö
yükelmiişçisiGülnarəƏlibala
yevakollecinmüəllimvətələbə
heyətinə muzeyin ekspozisi
yası haqqında ətrafı məlumat
verdi vəeyni zamanda tələbə
ləri maraqlandıran sualları ca
vablandırdı.
Sərgiilətanışlıqdansonratəd

birin ikinci hissəsi dramaturqun
əsərləri haqqında məlumat və
bədii hissə ilə davam etdi. Kol
lecin direktoru Dilarə Məmmə
dəliyevaqonaqlarısalamlayaraq
muzeyin təşəbbüsünü alqışladı,
Beynəlxalq Muzeylər Günü ilə
əlaqədarbütünmuzeyişçilərinə
təbrikləriniçatdırdı.

Cəfər Cabbarlının EvMuzeyi
nin direktoru Qəmər Bağırova,
AzərbaycanMilliKonservatoriya
sının dosenti, filologiya üzrə fəl
səfə doktoru Firudin Qurbansoy
böyük dramaturqun yaradıcılığı
haqqındadüşüncələrinibölüşdü
lər. Tədbirdə ədibin şeirləri səs
ləndirildi,sözlərinəyazılmışmah
nılarınlentyazılarıdinlənildi.

***
L. və M.Rostropoviçlərin Ev

Muzeyi Beynəlxalq Muzeylər
Günümünasibətilə bir sıra təd
birlərhəyatakeçirib.Xəbərver
diyimiz kimi, mayın 14də mu
zeyin təşkilatçılığı ilə “Dəniz
Mall”dakeçirilən“Klassikmusiqi
fəşmobu” böyük maraq doğur
muşdu.
Mayın 18də isə muzeydə

“açıq qapı” günü elan olunub.
Muzeyəgələnqonaqlaraüçdil

də ekskursiya keçirilib. Ekskur
siyadansonraziyarətçilərQ.Qa
rayev adına Mərkəzi İncəsənət
Məktəbinin şagirdləri İ.Kərimli
(violin),A.Şirinova(violonçel)və
N.Cəfərlinin (fortepiano) ifasın
da Q.Qarayevin “Fikirli”, M.Mu
sorqskinin “Göz yaşı”, F.Sücəd
dinovun “Vətən balladası” və s.
əsərləri dinləyiblər. Qonaqlar
“Klassik  musiqi feşmobu”nun
videogörüntülərini də maraqla
izləyiblər.

***
BeynəlxalqMuzeylərGünüilə

bağlı BülbülünMemorial Muze
yindədətədbirkeçirilib.Muzeyin
direktoru Fərqanə Cabbarova
qonaqları salamlayıb, əlamət
dar günün tarixindən söhbət
açıb. Tədbir Bülbül adına Orta
İxtisasMusiqiMəktəbi şagirdlə
rininkonsertproqramıilədavam
edib.

***
Əzim Əzimzadənin Mənzil

Muzeyində isə mayın 17də
“Muzeylərimiz xəzinədir” adlı
tədbir keçirilib. Tədbir Məm
məd Səid Ordubadinin Xati
rə Muzeyi, Prezident yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyası
nın (DİA) Tələbəgənclər təş
kilatıvə“Aytam”UşaqlarınMə
dəni Maarifəndirilməsi İctimai
Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə
gerçəkləşib.
Əzim Əzimzadənin Mənzil

MuzeyinindirektoruİradəƏzim
zadə mədəniyyət ocağının ya
ranmatarixindəndanışıb.
Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş

İdarəsinin rəisi İbrahim Əliyev
muzeyəməkdaşlarınıəlamətdar
günmünasibətilətəbrikedib.
Xalq rəssamı Arif Hüseynov,

M.S.Ordubadinin Xatirə Muze
yinin direktoru Lalə Abaszadə,
“Aytam” İBnin rəhbəri Aygün
Zamanlı vədigərqonaqlarınçı
xışları dinlənilib.Tələbələrbədii
proqramtəqdimediblər.

***
İnanırıq ki, qarşıdakı illərdə

işğaldan azad olunmuş şəhər
və rayonlarımızdamənfur düş
mənin viran qoyduğu, ekspo
natlarını taladığı muzeylərimiz
yenidənqurulacaq,Qarabağvə
ŞərqiZəngəzuruntariximədəni
zənginlikləri, şanlı Zəfərimizin
vəişğalınsübutlarıolanekspo
natlar ziyarətçilərə təqdim edi
ləcək.

N.Məmmədli 
L.Azəri

Mədəniyyət Nazirliyində İran nazirinin 
müşaviri ilə görüş

MədəniyyətnazirininbirincimüaviniElnurƏliyevİranİslam
Respublikasınınmədəniyyətvəislamirşadınazirininmüşaviri
ƏbuzərİbrahimTorkmanlagörüşüb.

QonağısəmimisalamlayanElnurƏliyevtarixənölkələrimizara
sındamövcudolanvəgüclənənmədəniəlaqələrdənbəhsedib,o
cümlədənədəbiyyatsahəsindəmənəvibağlardandanışıb.

Görüşdəölkələrimizarasındadostluq,əməkdaşlıqmünasibə
tininbundansonrada inkişaf edəcəyinə inam ifadəolunub, bu
sahədəgörülənişlərbarədəfikirmübadiləsiaparılıb.
Əbuzər İbrahimTorkmanAzərbaycanMədəniyyətNazirliyinin

rəhbərliyini İran İslamRespublikasına rəsmi səfərə dəvət edib.
QonaqQarabağda, xüsusən Şuşada keçirilənmədəni tədbirlə
ri dəstəklədiklərini vurğulayıb,muzeylər, kitabxanalar, eləcə də
digərmədəniyyət ocaqlarının bərpa və yenidənqurma işlərində
yaxındaniştiraketməyəhazırolduqlarınıbildirib.
Görüş tərəfəri maraqlandıran məsələlərin müzakirəsi ilə da

vamedib.

əvvəli səh. 1-də
Sonra konsert proqramı təq

dimedildi.ProqramdaF.Mendel
sonun 10 nömrəli simli simfoni
yası,D.Çimarozanın “Qoboyvə
orkestr üçün konsert”i və F.Şo
penin “Fortepiano və orkestr
üçün 1 nömrəli konsert”i səs

ləndi.Orkestrinvəgəncmusiqi
çilərin ahəngdar çıxışları tama
şaçılar tərəfindən gur alqışlarla
qarşılandı.

***
Əziz Pənah 2002ci ildə Ba

kıda anadan olub. 2019cu ildə

Q.QarayevadınaMərkəzi İncə
sənətMəktəbini qoboy sinfi üz
rəbitirib.Ü.HacıbəyliadınaBakı
Musiqi Akademiyasında təhsil
alıb. 2018ci ildə Gürcüstanda
keçirilən Y.Mikeladze adına or
kestralətləriüzrəgəncifaçıların
III Beynəlxalq müsabiqəsində
Qranprimükafatına layiq görü
lüb.HəminilTürkiyədəkeçirilən
“Harmoniya”VIIBeynəlxalqmü
sabiqəsində, Litvada təşkil olu
nan“Dünyaharmoniyası”IIBey
nəlxalq müsabiqəsində, eləcə
də2019cuildəBakıdakeçirilən
“Dünyaharmoniyası”beynəlxalq
müsabiqələrindəQranprimüka
fatınıqazanıb.2020ciildəİslam

dünyasıgəncklassikmusiqiifa
çılarının IX Beynəlxalqmüsabi
qəsinin, həmin ildə İspaniyanın
Barselona şəhərində keçirilən
“Rus Alboradası” V Beynəlxalq
müsabiqəsinindəbaşmükafatı
nıqazanıb.
Ə.Pənah müxtəlif illərdə Os

lo Filarmonik Orkestrinin solisti
D.F.Ştrunkdan (Norveç) və Al
maniyanın Düsseldorf şəhərin
dəki R.Şuman adınaAli Musiqi
MəktəbininprofessoruR.V.Daal
danustaddərslərialıb.
NərminNəcəfi1996cıildəBa

kıda anadan olub. 2014cü ildə
BülbüladınaOrtaİxtisasMusiqi
Məktəbini bitirərək Almaniyanın

Hannover şəhərindəki Musiqi,
Dram və Media Universitetinə
qəbul olunub. 20182021ci il
lərdəhəminuniversitetinmagistr
pilləsində təhsil alıb, 2021ci il
dən təhsilini doktorantura pillə
sindədavametdirir.2007ciildə
adıAzərbaycanıngənc istedad
larının “Qızıl kitabı”na yazıla
raq Prezidentin xüsusi aylıq tə
qaüdünə layiqgörülüb.2013cü
ildə Gənclər və İdman Nazirliyi
tərəfindən “Gənclər mükafatı”,
2016cıildəGənclərüçünPrezi
dentmükafatıalıb.
N.Nəcəfi 2012ci ildə Estoni

yanın Narva şəhərində keçirilən
F.Şopen adına 9cu beynəlxalq

müsabiqədəIyerə,İtaliyanınSe
regno şəhərində təşkil olunan
Gənc pianoçuların beynəlxalq
müsabiqəsində II yerə, Böyük
Britaniyanın Nyukasl şəhərində
Gənc pianoçuların V Beynəlxalq
müsabiqəsindəIyerə,2013cüil
dəPolşanınŞafarniya şəhərində
UşaqvəgənclərinXXIBeynəlxalq
F.Şopen adına piano müsabiqə
sindəIIyerə,2017ciildəQrana
daşəhərində(İspaniya)pianoçu
ların beynəlxalq müsabiqəsində
xüsusimükafatalayiqgörülüb.
Gənc pianoçu 2019cu il

də Hannover Opera Teatrı və
Hannover Simfonik Orkestrinin
(Almaniya) birgə keçirdiyi mü
sabiqədə qalib gələrək “Nijinski
və Liebhaber” layihələrində iki
mövsüm solist olaraq dəfələrlə
orkestriləçıxışedib.

Nurəddin

Litvaədəbiyyatınınklassi
ki,yazıçıdramaturq,şair,
tərcüməçiVintsasKreve
(Miskevicius)19191920ci

illərdəölkəsininBakıdailk
konsuluolub,həmçininye
nicəyaradılmışBakıDövlət
Universitetindədərsdeyib.
Litvalıədibvədiplomatın
xatirəsivaxtilədərsdediyi
binada(indikiAzərbaycan
DövlətİqtisadUniversite
tinin(UNEC)əsasbinası)
əbədiləşdirilib.

Mayın 18də Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universitetində
(UNEC)VintsasKrevenin(1882
1954) adına auditoriyanın və
xatirə barelyefinin açılışı olub.
MərasimdəBakıdasəfərdəolan
Litvanın birinci xanımı Diana
Nausediene, Litva nümayəndə
heyətininüzvləriiştirakediblər.
Litvanın birinci xanımı və nü

mayəndə heyətini mədəniyyət
naziri Anar Kərimov və univer
sitetin rektoru,professorƏdalət
Muradovqarşılayıblar.
Qonağa UNECin Ekstern

mərkəzi, “Bloomberg” maliyyə
laboratoriyası, universitetin təh
sil imkanları, beynəlxalq əlaqə

ləri, Litva ali təhsilmüəssisələri
iləmübadiləproqramlarıbarədə
məlumat verilib. Diana Nause
diene universitetdə şəhidlərin
memorialxatirə kompleksini zi
yarətedib.
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Beynəlxalq Muzeylər Günü necə qeyd olundu?
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əvvəli səh. 1-də
Qeyd edək ki, İq ti sa di Əmək daş lıq Təş

ki la tı Par la ment As samb le ya sı nın (İƏT PA) 
Ba kı da ke çi ri lən konf ran sı nın iş ti rak çı la rı – 
Tür ki yə, Pa kis tan, İran, Öz bə kis tan, Qa za
xıs tan, Qır ğı zıs tan və Ta ci kis tan par la ment 
nü ma yən də he yət lə ri ma yın 18də Azər bay
ca nın mə də niy yət pay tax tı Şu şa da olub lar. 
Qo naq la rı Mil li Məc li sin səd ri Sa hi bə Qa fa
ro va və di gər rəs mi şəxs lər mü şa yiət edib lər.

Qo naq lar əv vəl cə Ba kı dan təy ya rə ilə Fü
zu li Bey nəl xalq Ha va Li ma nı na gə lib lər. On
la ra 2021ci il də Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə
rən ca mı ilə qı sa müd dət də – doq quz ay da 
ti ki lə rək is ti fa də yə ve ril miş ha va li ma nı nın 
tex ni ki im kan la rı ba rə də mə lu mat ve ri lib. Bil
di ri lib ki, Qa ra ba ğın “ha va qa pı sı” ad lan dı
rı lan Fü zu li aero por tu ən müasir sə viy yə də 
in şa olu nub və is tə ni lən tip ha va gə mi si ni qə
bul et mək im kan la rı var. 

Son ra qo naq lar Fü zu li dən Şu şa ya yo la dü
şüb lər. Nü ma yən də he yət lə ri ni Pre zi den tin 
Şu şa ra yo nun da xü su si nü ma yən də si Ay dın 
Kə ri mov qar şı la ya raq, on la ra Qa la di var la rı, 
şə hə rin ta ri xi, iş ğal döv rün də ki və ziy yə ti və ha
zır da bu ra da apa rı lan qu ru cu luq iş lə ri ba rə də 
da nı şıb. Diq qə tə çat dı rı lıb ki, şə hər də ki ta ri xi 
abi də lər və məs cid lər Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
və Bi rin ci vit sepre zi dent Meh ri ban xa nım Əli
ye va nın bir ba şa nə za rə ti al tın da bər pa olu nur. 
Bər pa olun muş ta ri xi abi də lər, ti ki lə cək ye ni ya
şa yış bi na la rı ba rə də də mə lu mat ve ri lib.

Sə fər za ma nı qo naq lar Şu şa nın Qa la di
var la rı nı seyr edib, şə hər mey da nı ya nın da 

yer lə şən Xü su si nü ma yən də li yin bi na sın da 
apa rı lan bər pa iş lə ri ilə ta nış olub lar. Şə hər 
mey da nın da on la ra Azər bay ca nın gör kəm li 
ədə biy yat və mə də niy yət xa dim lə ri Xur şid
ba nu Na tə va nın, Bül bü lün, Üze yir Ha cı bəy li
nin er mə ni lər tə rə fin dən gül lə lən miş hey kəl
lə ri ba rə də mə lu mat ve ri lib.

Məş hur fo to jur na list Re za De qa ti hey kəl
lə rin önün də qo naq la ra Şu şa da, həm çi nin 
Və tən mü ha ri bə si döv rün də çək di yi fo to la rı 
nü ma yiş et di rib, Azər bay can əs gər lə ri nin rə
şa də ti, azər bay can lı la rın sülh se vər li yi ba rə də 
fi kir lə ri ni bö lü şüb. Bu ra da qo naq lar on la rı mü
şa yiət edən me dia nü ma yən də lə ri nə Şu şa ya 
sə fər lə ri ba rə də təəs sü rat la rı nı da nı şıb lar.

Şu şa şə hə rin də gə zin ti za ma nı qo naq la ra 
er mə ni lə rin mə də niy yət abi də lə ri mi zə vur

duq la rı zi yan, qə dim ar te fakt la rı mı zı sax ta
laş dır ma la rı ba rə də də mə lu mat ve ri lib.

Par la men ta ri lər Yu xa rı Göv hər a ğa, Aşa
ğı Göv hər a ğa, Saat lı məs cid lə ri ilə də ta nış 
olub lar. Bil di ri lib ki, bu məs cid lər də tə mir
bər pa iş lə ri Hey dər Əli yev Fon du nun dəs tə yi 
ilə apa rı lır. Diq qə tə çat dı rı lıb ki, bu gün lər də 
Pre zi dent İl ham Əli yev Şu şa şə hə rin də ti ki
lə cək ye ni məs ci din tə mə li ni qo yub. 

Son ra par la ment nü ma yən də lə ri Cı dır dü
zün də olub lar. Bil di ri lib ki, Və tən mü ha ri bə si 
za ma nı qəh rə man əs gər lə ri miz bö yük şü
caət gös tə rə rək sıl dı rım qa ya lar la Cı dır dü
zü nə qal xıb, can la rı, qan la rı ba ha sı na Şu şa
nı iş ğal dan azad edib lər. Bu gün Cı dır dü zü, 
iş ğal dan əv vəl ol du ğu ki mi, ye nə də möh tə
şəm təd bir lə rin ke çi ril di yi mə ka na çev ri lib.

“Zəfərin zirvəsi – Şuşa”
Yerlərdəkimədəniyyətmüəssisələrinin“Şuşaİli”iləbağlısilsilə
tədbirvətəqdimatlarıdavamedir.

Xaç maz RMİ Qu sar 
ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də “Zə fə rin 
zir və si – Şu şa” möv
zu sun da konf rans 
təş kil olu nub. Çı xış
lar da bil di ri lib ki, Şu şa 
şə hə ri xal qı mız üçün 
son də rə cə əziz, mü
qəd dəs bir mə kan dır 
və bu şə hə rə bəs lə
nən sev gi, bağ lı lıq 

hər bir azər bay can lı nın mə nə vi var lı ğı nın ay rıl maz par ça sı dır. 
Konf ran sın ye ku nun da “Şu şa – Azər bay ca nın mə də niy yət və ta
rix in ci si” möv zu sun da vi deoçarx nü ma yiş olu nub.

***
Gən cə RMİ Gən cə şə hər Bül bül adı na 3 nöm rə li Uşaq mu si qi 

mək tə bi Məh sə ti Gən cə vi Mər kə zin də “Əziz Şu şa, sən azad san!” 
ad lı kon sert proq ra mı ilə çı xış edib.

***
Sum qa yıt RMİ Sum

qa yıt şə hər S.Rüs tə
mov adı na 3 nöm rə li 
Uşaq in cə sə nət mək
tə bi “Şu şa İli” mü na si
bə ti lə Sum qa yıt Döv
lət Dram Teat rın da 
təd bir ke çi rib. Təd bir
də mək tə bin müəl lim 
və şa gird kol lek ti vi 
mu si qi nöm rə lə ri ilə 
çı xış edib. Sum qa yıt 

RMİnin rəisi Rə şad Əli yev və Sum qa yıt Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin 
nü ma yən də si Fər man Ka zı mo vun çı xış la rı din lə ni lib.

Biz sizə borcluyuq...
GəncəRMİGəncəşə
hərMKSnin19saylı
kitabxanafilialıMilli
QəhrəmanŞahlarŞü
kürovun(19521990)
anadanolmasının
70illiyiiləəlaqədar
“Qəhrəmanlarımızı
tanıyaqvətanıdaq”
adlıxatirəgecəsi
keçirib.

***
Sum qa yıt RMİ Sum qa yıt Döv lət Rəsm Qa le re ya sın da Və tən 

mü ha ri bə si şə hi di El nur Al lah ver di za də yə həsr olu nan “25” ad lı 
fo to sər gi ke çi ri lib. Azər bay can Fo toq raf ar Bir li yi və Xə tai Sə nət 
Mər kə zi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Biz si zə borc lu yuq” la yi hə si çər
çi və sin də real la şan sər gi də şə hi din 25 ya şı na həsr olu nan “kü çə 
fo toq ra fi ya sı” jan rın da çək di yi 25 fo to nü ma yiş et di ri lir. 

Sum qa yıt şə hər Hey dər Əli yev Mər kə zin də Və tən mü ha ri bə si 
şə hi di Ab dul la Əh mə do vun ailə si ilə gö rüş ke çi ri lib.

Sum qa yıt şə hər S.Vur ğun adı na Mər kə zi Ki tab xa na sı Uşaq şö
bə si nin tə şəb bü sü ilə II Qa ra bağ mü ha ri bə si şə hi di Anar Şü kü ro
vun ailə si zi ya rət olu nub.

Ab şe ron ra yon MKSnin 5 nöm rə li Meh diabad qə sə bə ki tab xa
na fi lialın da 2016cı ilin Ap rel dö yüş lə ri və Və tən mü ha ri bə si iş ti
rak çı sı Rza Rə cəb li ilə gö rüş təş kil edi lib.

***
Bər də RMİ Yev lax 

şə hər şə hid Əs gər Hə
sə nov adı na Mal bi nə
si kənd Uşaq mu si qi 
mək tə bin də “Haq qın 
Zə fə ri” ad lı təd bir ke çi
ri lib. İda rə rəisi Və si lə 
Möh sü mo va şə hid Əs
gər Hə sə no vun adı nı 
da şı yan bu laq komp
lek si ni zi ya rət edib və 
gül dəs tə lə ri dü züb.

***
Xaç maz RMİ Qu ba Ra yon Ta rixDi yar şü nas lıq Mu ze yin də “Qu

ba şə hid lə ri nin evmu zey lə ri” ad lı ki ta bın təq di ma tı ke çi ri lib. Təq
di mat da Qu ba Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Zi yəd din Əli yev 
və Xaç maz RMİnin rəisi Vü sal Hü sey nov və di gər qo naq lar iş ti
rak edib. Ki tab Ta rixDi yar şü nas lıq Mu ze yi və Və tən mü ha ri bə si 
şə hi di Rə van Əli ye vin ailə si ilə bir gə ər sə yə gə ti ri lib. Nəşr də Qu
ba şə hid lə ri haq qın da mə lu mat lar və fo to şə kil lər yer alıb.

Turizm sənayesi yay mövsümünə hazırlaşır
Mayın18dəDövlətTurizmAgentliyinin(DTA)təşkilatçılığıilə
yayturizmmövsümüüzrəhazırlıqlarlabağlıturizmsənayesi
ninnümayəndələriiləgörüşkeçirilib.

Təd bir də çı xış edən DTAnın səd ri Fuad Na ğı yev öl kə miz də 
pan de mi ya dan son ra tu riz min can lan ma ğa baş la dı ğı nı və bu ilin 
ilk 4 ayı ər zin də gə lən xa ri ci və tən daş la rın ötən il lə mü qa yi sə də 2 
də fə çox ol du ğu nu de yib.

Agent lik səd ri sta tis ti ka da da ha cid di fərq li nə ti cə lə rə nail ol maq 
üçün ənə nə vi ba zar lar la ya na şı, ye ni hə dəf ba zar lar da təb li ğat 
işi ni güc lən dir mə yin əhə miy yə ti ni diq qə tə çat dı rıb. O, həm çi nin 
öl kə mi zə uçuş la rın sa yı nın ar tı rıl ma sı, da ha çox öl kə ilə vi za sız 
ge dişgə liş, sər həd keç mə pro se dur la rı nın asan laş dı rıl ma sı ki mi 
amil lə rin gəl mə tu riz mi üçün xü su si lə va cib ol du ğu nu vur ğu la yıb.

Yay möv sü mü üçün İs rail, Səudiy yə Ərə bis ta nı, Bir ləş miş Ərəb 
Əmir lik lə ri, Qə tər ki mi Ya xın Şərq öl kə lə ri, elə cə də Hin dis tan və 
Pa kis tan ki mi Asi ya öl kə lə ri nin hə dəf öl kə lər se çil di yi, bu öl kə lər 
üz rə ak tiv mar ke tinq təd bir lə ri nin apa rıl dı ğı qeyd olu nub.

Gö rüş də tu rizm agent lik lə ri, ho tel lər və tu rizm as so siasi ya
la rın dan ol maq la 60dan çox sə na ye nü ma yən də si iş ti rak edib. 
Təd bir də sə na ye nü ma yən də lə ri ilə mü za ki rə lər apa rı lıb, on la rın 
aidiy yə ti sual la rı ca vab lan dı rı lıb.

Daş buğa fiqurları aşkarlanıb
MədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQorunması,İnkişafı
vəBərpasıüzrəDövlətXidmətiSalyanRegionalİdarəsinin
mütəxəssisləritərəfindənCəlilabadvəYardımlırayonlarında
yerləşənköhnəqəbiristanlıqlarabaxışkeçirilib.

Döv lət Xid mə tin dən bil di ri lib ki, mo ni to rinq za ma nı daş qoç və 
daş bu ğa (ca mış) fi qur la rı aş kar edi lib.

Qeyd olu nub ki, Azər bay can əra zi sin də ilk də fə daş bu ğa fi qu ru 
aş kar olu nur.

Özlərini “mədəni toplum” kimi göstərənlərin 
törətdikləri əməlləri burada görürük

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin parlament heyətləri Şuşaya səfər ediblər

Buil“Muzeyləringücü”devizialtın
dakeçirilən18may–Beynəlxalq
MuzeylərGünüregionalmədəniyyət
idarələrivətabemüəssisələritərə

findənmüxtəliftədbirlərləqeydolunub.

Bey nəl xalq Mu zey lər Gü nü mü na si bə ti
lə Gən cə RMİnin ta be li yin də ki Gən cə Qa la 
Qa pı la rı Et noq ra fi ya Mu ze yi və Ni za mi Gən
cə vi Mu ze yi nə eks kur si ya təş kil edi lib.

***
Xaç maz RMİ Qu ba ra yon MKSnin Mər kə

zi Ki tab xa na sı Uşaq şö bə si nin əmək daş la rı 
tə rə fin dən Qu ba Ta rixDi yar şü nas lıq Mu ze
yi nə eks kur si ya təş kil edi lib.

***
Sum qa yıt RMİ Qu bad lı Ra yon Ta rixDi yar

şü nas lıq Mu ze yin də “Mu zey lə rin gü cü – Şu şa 
mu zey lə ri” ad lı təd bir ke çi ri lib. Çı xış edən lər ta ri
xi mi zi əks et di rən mə nə vi də yər lə ri mi zin qo run
du ğu, təb liğ edil di yi mu zey lə rin zən gin li yin dən 
və ak tual lı ğın dan bəhs edib lər. Vax ti lə qa laşə
hə ri miz də fəaliy yət gös tə rən mu zey lə rin er mə ni 
van dal la rı tə rə fin dən da ğı dı lıb ta lan edil di yi diq
qə tə çat dı rı lıb. 

***

Sa bi ra bad RMİ Şir van şə hər Hey dər Əli
yev Mər kə zi nin əmək daş la rı Bey nəl xalq Mu
zey lər Gü nü  ilə əla qə dar Ha cı qa bul ra yon 
Hey dər Əli yev Mər kə zi və Ta rixDi yar şü nas
lıq Mu ze yi ni zi ya rət edib lər.

***
İs ma yıl lı RMİ İs ma yıl lı Ra yon Ta rixDi yar

şü nas lıq Mu ze yin də Bey nəl xalq Mu zey lər 
Gü nü ilə əla qə dar sər gi ke çi ri lib. İs ma yıl lı 
RMİnin rəis müavi ni Həs rət Şa bi li nin də iş
ti rak et di yi sər gi də müx tə lif dövr lə rə aid eks
po nat lar, rəsm əsər lə ri nü ma yiş olu nub.

Qə bə lə ra yon Mə də niy yət Mər kə zi nin Za
lam kənd Mə də niy yət evi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
Qə bə lə Döv lət Ta rixBə dii Qo ru ğu na “Ta ri xi 
abi də lə ri mi zi ta nı yaq” adı al tın da eks kur si ya 
təş kil edi lib.

***
Ağ daş RMİ Zər dab ra yon Hə sən bəy Zər

da bi Mu ze yin də “Mu zey lər nə sil dənnəs lə 
bir ya di gar dır” ad lı ədə bibə dii kom po zi si ya 
təş kil edi lib.

***

Kür də mir RMİ Kür də mir Ra yon Ta rixDi
yar şü nas lıq Mu ze yin də Bey nəl xalq Mu zey lər 
Gü nü mü na si bə ti lə ke çi ri lən təd bir də ida rə 
rəisi Faiq Xu dan lı və ic ti maiy yət nü ma yən də
lə ri iş ti rak edib lər.

***
Şəm kir RMİ Şəm kir Ra yon Ta rixDi yar şü

nas lıq Mu ze yin də əla mət dar gün lə bağ lı təd
bir ke çi ri lib. Təd bir də ida rə rəisi Azər Rə cə bov 
və Şəm kir Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
müavi ni Ay nur Ab dul la ye va və di gər qo naq lar 
iş ti rak edib lər.

***

Ağs ta fa RMİ Ağs ta fa Ra yon Ta rixDi yar şü
nas lıq Mu ze yin də “Hər mu zey bir abi də dir” 
baş lı ğı al tın da təd bir ke çi ri lib. Təd bir də Ağs
ta fa ra yon 2 say lı tam or ta, S.Vur ğun qə sə bə 
or ta mək təb lə ri şa gird lə ri nin ifa sın da şeir lər 
səs lən di ri lib. 

***
Ma sal lı RMİ Ma sal lı Ta rixDi yar şü nas lıq Mu

ze yi və Ni za mi Gən cə vi adı na Ma sal lı ra yon 
Mə də niy yət Mər kə zi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Mu zey lə rin gü cü” ad lı təd bir ke çi ri lib. RMİnin 
rəisi Bəx ti yar Qı lın cov, Ma sal lı Ta rixDi yar şü
nas lıq Mu ze yi nin di rek to ru Ən ti qə Ta ğı ye va və 
Ma sal lı ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zi nin di rek
to ru Dil bər İba ye va nın möv zu ilə bağ lı çı xış la rı 
din lə ni lib.

***
Ağ ca bə di RMİ Ağ dam ra yon Ra hib Məm

mə dov adı na Dö yüş Şöh rə ti Mu ze yin də 
“Mu zey lər sər və ti miz dir” ad lı təd bir ke çi
ri lib. Qa ra dağ lı və Mah rız lı kənd tam or ta 
mək təb lə ri nin şa gird lə ri və tən pər vər lik ru
hun da və qəh rə man əs gər Ra hib Məm mə
do vun (19671987) xa ti rə si nə həsr olun
muş şeir lər söy lə yib, “Xa rı bül bül” rəq si ni 
ifa edib lər.

***
Bi lə su var RMİ Neft ça la ra yon Hey dər Əli

yev Mər kə zi nin əmək daş la rı əla mət dar gün 
mü na si bə ti lə Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze
yin də eks kur si ya da olub lar.

Bi lə su var Ta rix Di yar şü nas lıq Mu ze yin də 
isə Bey nəl xalq Mu zey lər Gü nü mü na si bə ti lə 
sər gi ke çi ri lib.

“Şuşa İli”nə həsr olunan muğam festivalı
MədəniyyətNazirliyinintəşkilatçılığıilə
“Şuşaİli”münasibətiləŞuşarayonuvə
digərbölgələrinuşaqmusiqivəincə
sənətməktəblərişagirdlərininiştirakıilə
muğamfestivalıkeçirilir.

İki mər hə lə dən (I mər hə lə re gion lar üz rə, II 
mər hə lə fi nal mər hə lə si) iba rət fes ti val 912 və 
1317 yaş qrup la rı üz rə ke çi ri lir. Fes ti va lın ma
yın 20dək nə zər də tu tu lan I mər hə lə si nin Ba kı 
Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si və re gional mə

də niy yət ida rə lə ri tə rə fin dən ke çi ril mə si nə zər
də tu tu lub. Ar tıq Sa bi ra bad, Kür də mir, Ağs ta fa, 
İs ma yıl lı, Ağ ca bə di, Ağ daş, Bi lə su var, Lən kə
ran, Ma sal lı, Şə ki, Gən cə və Bər də RMİlə rin 
ta be li yin də ki uşaq mu si qi mək təb lə rin də hər 
iki yaş qru pun da xa nən də lik ix ti sa sı üz rə təh sil 
alan şa gird lər ara sın da se çim apa rı lıb.

Mün sif ər he yə ti nin qə ra rı na əsa sən, re
gion mər hə lə si üz rə 1ci yer lə rin qa lib lə ri 
fi nal mər hə lə sin də iş ti rak et mək hü qu qu qa
za nıb lar. Fes ti va lın fi na lı Ba kı şə hə rin də Qa

ra Qa ra yev adı na Mər kə zi İn cə sə nət Mək tə
bin də ke çi ri lə cək.

Ağdamda Həmzə Nigari simpoziumu
XIXəsrTürkdünyasısufiədəbiyyatınıngörkəmlisimalarından
olanHəmzəNigariQarabağininxatirəsinəhəsrolunmuşnöv
bətibeynəlxalqsimpoziumunabuilAğdamdakeçirilib.

Qey riHö ku mət Təş ki lat la rı na Döv lət Dəs tə yi Agent li yi nin 
ma liy yə yar dı mı, “Mi ras” Mə də ni İr sin Öy rə nil mə si nə Kö mək 
İc ti mai Bir li yi, Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te ti (AD MİU) və Amas ya Uni ver si te ti nin (Tür ki yə) 
təş ki lat çı lı ğı ilə 1719 may ta ri xin də ke çi ri lən 5ci Bey nəl xalq 
Həm zə Ni ga ri Sim po ziumu nun açı lı şı ra yo nun Qu zan lı qə sə
bə sin də ki Ağ dam Mu ğam Mər kə zin də olub.

Təd bir də AD MİUnun müəl lim və tə lə bə lə ri nin ifa sın da mil li 
rəqs lər, Həm zə Ni ga ri şeir lə rin dən iba rət qi raət təq dim edi lib.  
Ağ dam Mu si qi Kol le ci nin “Qa ra bağ” inst ru men tal an samb lı çı
xış edib, İran Aşıq lar Bir li yi üzv lə ri nin Qa ra ba ğa həsr olu nan 
mu si qi lə ri səs lə nib.

Sim po ziuma Azər bay can, Tür ki yə, İta li ya, İran, Ru si ya, Qa
za xıs tan, Öz bə kis tan və Şi ma li Ma ke do ni ya dan alim və təd qi
qat çı lar qa tı lıb.

Hər muzey bir abidədir

Musiqi və incəsənət məktəbləri şagirdlərinin uğurları
SumqayıtRMİSumqayıtşəhərQ.Qarayevadına1nömrəliUşaqmusiqi
məktəbiFortepianoşöbəsininşagirdləriGülayəAllahverdizadə,Səid
Vəlizadə,AtillaQuliyev,MəryəmAbbasova,AylinDadaşlı,SolmazHə
sənzadə,ValeriyaOlxovayaBakıdakeçirilənİncəsənətolimpiadasında
I,AylinDadaşlı,İnciVəlizadə,İbrahimMəmmədzadəII,CeyranTalıblı,Fi
danHəsənli,MədinəHacıyeva,ZəhraKərimova,SəmaVəlizadə,Şəfiqə
Əliyeva,NisəMəlikova,NəzrinRüstəmovaisəIIIyerəlayiqgörülüblər.

Sö zü ge dən mü sa bi qə də Ab
şe ron ra yon Meh diabad qə sə bə 
Uşaq mu si qi mək tə bi nin şa gird lə
ri də uğur qa za nıb lar. For te piano 
şö bə si nin 5ci si nif şa gird lə ri Fi dan 
Şü kür lü laureat adı nı ala raq dip
lom la, Nəz rin Şü kür za də isə 3cü 
ye rə la yiq gö rü lə rək me dal və dip
lom la mü ka fat lan dı rı lıb.

Olim piada da iş ti rak edən Zən
gi lan şə hər Uşaq mu si qi mək tə bi 

saz şö bə si nin 1ci si nif şa gir di Sə
nan Na ma zov I, 3cü si nif şa gir di 
Asi Qəm bə rov isə II ye rə la yiq gö
rü lüb.

Ab şe ron ra yon Cey ran ba tan 
qə sə bə Uşaq in cə sə nət mək tə bi
nin ka man ça çı lar an samb lı “As
ta na ul duz la rı” bey nəl xalq on layn 
vo kalinst ru men tal ya rış ma sın da 
I də rə cə li laureat adı na la yiq gö
rü lüb.
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Hər şe yin if ra tı pis dir, 
zi yan lı dır. O cüm lə dən 
sev gi və qıs qanc lı ğın. 
Son da ya yan dı rıb kül 

edir, ya da di va nə yə çe vi rib 
çöl lə rə sa lır. Əs lin də, in di in
fan til lik edən, uzaq gənc lik də
ki, də li qan lı çağ lar da kı rəng li 
sev da ar zu lu adam lar da çox 
de yil. Ax tar san ara mız da bir 
dəs ma lı bə ha nə edib sev di yi 
qa dı nı bo ğa nı ava ragor 
ad lan dı ran lar da xey li dir. 
Üs tə lik, ye ni dü şün cə li gənc lik 
bir cıq qan qıs qanc lıq kan da
rın da ili şən lə rə “Sən də Otel lo 
sind ro mu na tu tul dun” de yib 
mə zəm mət edir... 

Əslində,ilingününbuvədəsin
də kilometrlərlə yol getmək, öl
kəninbirbaşındanobiri başına
“Otello”nun arxasınca “düşmək”
də bir az klassik romantizmdir.
Pisdirmi? Yox, əlbəttə. Amma
müəyyən təzad qığılcımları da
var və onu yazının yazılmayan
təəssüratındagömürəm...
MingəçevirDövlətDramTeatrı

daimdiqqətmərkəzimdəolansə
nət ocaqlarındandır. İşıqlı şəhər
dediyimiz Mingəçevir kimi onun
insanlarıdamaraqlı,sənətsevər
dir. Daha doğrusu, mədəni isti
rahətinə zaman ayıracaq qədər
rahat.Hə,indideyəbilmərəmki,
teatrrəhbərliyi,yaradıcıheyəton
larıparkvəmeydanlardantama
şasalonunayığmaqüçünnədə
rəcədəmaraqlıdırvəbununüçün
hansıaddımlaratır.Ammagörü
nənodurki,şəhərdəkifayətqə
dərpotensialyeninəsiltamaşaçı
varvəonlarınistirahətüçünayır
dıqları büdcədən teatra qıymaz
lıqedəcəklərinidüşünmürəm.
Etiraf edimki, bu kimi fikirlər

yola çıxandan beynimin əsas
hissəsinizəbtetmişdi.Tamaşa
danbirneçəsaatəvvəlbinanın
qarşısındakı sükutu, kassanın
önündəki kimsəsizliyi görən
də isə qəribə hisslər keçirdim.
Hətta Mingəçevir bulvarındakı
insan seli arasından keçdikcə
“Kaş,heçolmasa,bunların30
40nəfəriteatragələ”arzusunda
bulunmuşdum.
Budur,vədəyetişdivəteatrın

sənətsevdalıyenibaşrejissoru,
mənə görə fədakarlar qismin
dənolanVüsalMehrəliyevsəh
nəyəqalxdı.Zalaözünəməxsus
salamlama etdi. Buna qısa za
mandatanıdığıheyəti,onlardan
əvvəlsevdiyişəhərivəsakinlə
ri, sıx tellərlə bağlandığı teatrı,

klassikanı,nəhayət,Şekspiridə
qoşdu.Beləcə,həmözünü,həm
dəheyətiniimtahanahazırlaşan
tələbəruhu,səmimihəyəcanıilə
tamaşaçısınatəqdimetdi.
“Yad” adı verilən tamaşaVil

yam Şekspirin məşhur “Otel
lo”su əsasında hazırlanıb.
QuruluşçurejissoruVüsalMeh
rəliyev,quruluşçurəssamıPaki
zə Adilbəyli, musiqi tərtibatçısı
ElnurRəsulovdur.
Rejissorun birhissəli səhnə

versiyasındarollarıəsasetibarilə
gənc aktyorlar oynayırlar. Əksə
riyyətihəvəskarlardan ibarəthe
yətinrolbölgüsüdəmaraqlıidi.
Rejissor obrazların xarakteri ilə
yəqinki,aktyorlarınınpotensialı
nıdüzgüntarazlamışdı.Onagö
rədəönplanaçıxardıqlarınaizafi
yükverməmişdi.Dolayısıilə,baş
rol, ikinciüçüncüdərəcəliobraz,
əsas plan, ana xəttin daşıyıcısı
kimianlayışlarhakimdeyildi.
Odurki,AsimƏmirov(Otello),

VüsaləQuliyeva(Dezdemona),
Hüseyn Mustafayev (Yaqo) və
Afiq Yusifov (Kassio) arasında
bölgüaparabilmədik.Buməna
da düşünürəm ki, təxmini eyni
energetikavəpotensialdaheyət
ilə işləyən rejissorun bundan
başqadaçıxışyoluyoxdur.
Digər rollara gəlincə, tamaşa

nınVenesiyaHersoquPaşaSal
manov, Brabansiosu Elvin Ək
bərli, Senatoru Amil Fərzəliyev,
Rodriqosu Eyvaz Əliyev, Mon
tannosuTurqutMəsimli,Emilyası
Vəfaİsmayılova(dəvətli),Biyan
kasıCeyhunƏhmədov(bumöv
zuyasondaqayıdacağam)idi.
Ondanbaşlayımki,arzumçin

olmuşdu.Zalda,deməkolarki,
boş yer yox idi.Əksəriyyəti də
gənclər.Qaranlıqdamuncuqki
mi parıldayan gözlər səhnəyə

zilləndi.Anikeçid iləbayaqdan
səhnənin ortasında qopacaq
qiyamətin girişini ifadə edən
konstruksiya–ciblərdənbaşlar
çıxdı.Beləliklə,bizbaşladıq.
Onudadeyimki,tamaşahaq

qında bir kəlmə də tənqidi fikir
yazmayacam. Qüsurlar yox idi
deyə sual olarsa, kifayət qədər
sadalanacaqməqamlargözədə
yirdi.Amma,gəlin,səhradaçiçək
bağçasıyaratmaqarzuluinsanla
rıbudəfəsadəcə,təsviredək.
Tamaşanın əvvəlindən rejis

sorbizəözversiyasınaqatdığı
xüsusiyyətlərin ipuclarını verdi
və təbii ki, bunu çoxumuz an
ladıq. Faciənin bütün iştirakçı
ları ağ qrimdəmaskada idilər.
Ümumən tamaşanın rəngi da
haçoxtündqara,qəhvəyi,göy
idivəbunagörədə“qararuhlu
adamlarınbəyazasaldığıləkəni
təmizləməkelədəasanolmur”
düşüncəsimərkəzəçıxdı.

İlk xoreoqrafik elementdə
xainYaqoeşqəbləhiOtellonun
üzgözünü asanlıqla qaraladı.
Dekorasiyanın, əslində, texniki
baxımdan funksional və bir az
da ekssentrik dekorun önünə
qoyulan masa üzərindəki örtük

qalxırvəhərobrazözrekvizitini
götürür. Boş masanın üzərində
yalnızqırmızılentqalırvəaktyor
onu nümayişkaranə, bir az da
ehtiraslıelementlərqataraqbal
dırına bağlayıb səhnədən çıxır.
Aydındır, bizi aktyorrejissorun
sonuncu təhsili müddətində tə
sirləndiyi formalardan element
lərləkeçidgözləyir.
Əslində,bunudekorasiyadan

da sezmək olardı və daha çox
hücrəteatrtərtibatınaxasforma
səhnədənelədəyadgörünmür
dü.Eləaktyorlarıngeyimləridə.

Səhnə tərtibatı ağ və qaranın,
xeyiriləşərinmübarizəmeyda
nına oxşayırdı. Qara fona yu
xarıdanasılmışüçağpərdəvə
səhnədəkievə(meydan,şəhər,
gəmi,liman,ümumənvəziyyət
dən asılı olaraq funksiyası də
yişən dekordəzgah) dolanmış
kəndirlərvizuallığaönəmverən
tamaşaçıyahesablanmışdı.

Ümumən son zamanlar qo
numqonşuda, eləcə də Avro
pa teatrlarında daşınan iri de
korlardan, ağırlıqdan arınması
yaxşı haldır. Bunumingəçevirli
rəssamınduymasıda.Sadəlik,
ümumən postdramatik teatrın

azqalasıfırtərtibattələbibaşa
düşüləndir.Çünkiistənilənmöv
zunun, xüsusən klassik əsərin,
elə götürək bəlkə yüzlərlə qu
ruluşu olan “Otello”nun ənənə
visəhnətərtibatınıverməkizafi
zaman və vəsait itkisidir. Həm
dəmüşküldür. Çünki o ranqda
quruluşçu rəssamlar artıq heç
gündüzdəçırağa“gəlmir”.
Qayıdaq rejissorversiyasına.

Mövzuhamımızabəllidir.Amma
yenədəüzərindənkeçək.Təbii
ki,quruluşmüəllifininversiyası
nıirəliçəkməküçün.

Baxın, postdramatik teatrme
yillərinin tüğyan etdiyi, klassika
nınsıxışdırıldığı,yaxudüzərində
xeyli əməliyyatlar aparılaraq öz
donundan çıxdığı bir məqamda
yenə də ona – Şekspirə, onun
əsərlərinə,xüsusən lənətlənərək
sevilən, sevilərək inkar olunan,
imtina olunduqca daha çoxmə
nimsənilən “Otello”suna maraq
itmir ki, itmir. Bu günməhz hə
minəsərənmüxtəlifversiyalarda
dünyasəhnələrinidolaşır.
Təbii ki, istənilən teatr ada

mının – səhnəyə ayaq basıb,
hələ mizanlarını düzgün müəy
yənedəbilməyəngənc rejisso
rundansəsi4cüoturacaqdano
yana keçməyib, ayağıayağına
dolaşan gəncinədək hamısının
arzusu“Otello”nuqoymaq,Otel
lonu oynamaq,Otello olmaqdır.
Bununşanşöhrətvədindənbaş
qabirmistikasıdavar.
VüsalMehrəliyevisəməsələ

yə arzuhəyəcan rakursundan
baxmayıb. Onu zaman mən
gənəsində sıxdıqca sıxıb. Bizə
əsasmətləbləriötürüb:insanın
daxiliniəsiredənnaqisliklərə–
ağalığa, xəbisliyə, qısqanclığa,
lovğalığa,xudbinliyə,şöhrətpə
rəstliyəqarşımüqavimətini.

Bizburadaayrıayrıqəhrəman
larıntimsalındainsanfaciələrinin
əlvançeşidlərinidəgörürük.Sev
gisinə, sadiqliyinə rəğmən sev
diyinin öldürdüyü Dezdemona,
sevdasınabütünmənalardaqur
ban gedib, özünü öldürən Otel
lo, xudbinliyin girdabında boğu
lanYaqo,divanəliyinməhvetdiyi
Rodriqovəağılsızlığıucbatından
yanlışlarını görməyən Emilyanın
simasındabizinsanınözüiləmü
barizəsindədaimənböyükməğ
lubiyyətidaddığınıgörürük.
Ümumi planda götürsək, re

jissoröz istəyinənail olmuşdu:
klassikaya toxunmadan çağ
daştamaşaçıüçünmaraqlıhəl
lə nail olub. Üstəlik, məhdud
imkanlar və nisbətən adekvat
görünməyən (söhbət məhz bu
əsərdən gedir) heyətlə baxımlı
tamaşaərsəyəgətirib.
Nəzərə alsaq ki, əsər nəzmlə

yazılıb və təxminən iki saatakt
yorlar özləri və tərəfmüqabilləri,
üstəliktamaşaçılarıiləsözünbir
başamənasında oynamalıdırlar,
bu zaman məsələnin mahiyyəti
dəyişir.Artıqoyunçudandinami
ka,təsirlivəifadəlioyunlayanaşı,
ümumiovqatahakimlikdə tələb
olunur. Bu mənada mənə görə,
Mingəçevir teatrının “Yad”ının
səhnədəki prosesə ən doğması
bizəYaqonusevdirən,həttaona
bəraətdəistəyənifaçıidi.
Rejissor istəməsə də, gənc

aktyor özünü bu yükün altına
ürəkləvermişdi.Öhdəsindəngə
ləcəyinə məhz ən çox özünün
inandığıüçün.Buməqamdadə
vətliVəfaİsmayılova(Emilya)da
arzu olunan qonaq hesab edilə
bilər.Klassikteatrfədailərimzki
miqadınqiyafəsindəbirazmə
yus, bir az da inadkar görünən
Ceyhun Əhmədov (Bianka) isə
mübaliğəsiz tamaşanın qurbanı
idi.Tamaşaçının fərqinəvarma
dangüdazaverdiyiqurbanı.Nə
bilim,bəlkədərejissorun...
Yazının adını təsadüfən seç

mədim.Məncə,sevməklazımdı.
Amma sindroma çevriləcək qə
dəryox.BumənadaistərVüsal
Mehrəliyevə,istərsədəonunsə
nətdaşlarına çıxdıqları bu yara
dıcılıqsevdasıyolundaqarşılıqlı
məhəbbət diləyirəm. Bir də dö
züm.Özüdəməharətləmüqavi
mətvəinadlamübarizədözümü.

Həmidə Nizamiqızı 
Mingəçevir-Bakı

P.S.Mingəçevirteatrındaakt
risaqıtlığıprobleminə isəqayı
dacağıq...

Hər bir nə sil öz da vam çı la rı ilə ya şa yır. Bu mə
na da ya ra dı cı in san la rın öv lad la rı, nə və, nə
ti cə lə ri də is te dad lı və ya ra dı cı olan da o nə sil 
şə cə rə si nin öm rü da ha da uzun olur. Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Cə lal Ab ba sov unu
dul maz sə nət ka rı mız, gör kəm li bəs tə kar və mu
si qi xa di mi Əş rəf Ab ba so vun öv la dı ola raq, onun 
sə nət və nə sil şə cə rə si ni la yi qin cə da vam et di rir. 
Tə bii ki, gör kəm li sə nət kar dan öy rə nib mə nim
sə di yi key fiy yət lə ri Cə lal  müəl lim öz da xi lin dən 
ke çi rə rək təq dim edir. Am ma bu təq di mat da 
gör kəm li Əş rəf Ab ba so vun adı həm bir ata, həm 
də bir sə nət müəl li mi ki mi fəxr lə çə ki lir...

Uşaq yaşlarından ailəsində
eşitdiyimusiqi sədaları ilə böyü
yənCəlalAbbasovBülbüladına
OrtaİxtisasMusiqiMəktəbiniba
şavurduqdansonrasənət təhsi
lini Ü.Hacıbəyli adına Azərbay
can Dövlət Konservatoriyasında
(indikiBMA)dahi sənətkarQara
Qarayevin bəstəkarlıq sinfində
davametdirib.Bəstəkarlıqkafed
rası nəzdində assistentstajorluq
kursunudabitirib.Birsözlə,bəs
təkarlıq texnikasının tələblərini
peşəkarlıqla mənimsəyən Cəlal
Abbasovfərdiyaradıcılıqüslubu
namalikdir.O,musiqininmüxtəlif
janrlarınamüraciət edib.Əsərlə
ri yalnız respublikamızda deyil,
dünyanınmötəbərkonsertsalon
larındamusiqi kollektivlərinin ifa
sındasəslənib.Busırada“Quator
Gaudi” (Fransa), “SeattleCham
ber Players” (ABŞ), “Oslo Kam
merakademi”(Norveç),“Ensemb
le Reconsil  Wien” (Avstriya),
UkraynaDövlətSimfonikOrkestri
və başqalarını qeyd edə bilərik.
Cəlal Abbasovun əsərləri “Mu
sicFabric” (Fransa), “Советский
kомпозитор” (Rusiya) kimi nəş
riyyatlartərəfindənçapedilib.
Cəlal Abbasovun əsərlərinin

müasir texniki imkanlarla zəngin
olmasına baxmayaraq, onun ya
radıcılığındaxalqmusiqisinəma
raq mühüm yer tutur. Bəstəkar
həmAzərbaycanxalqmusiqisinin
toplanma, həm də təhlili prose
sində də aktiv fəaliyyət göstərir.

Naxçıvan,Qarabağ,Gəncəzona
larınafolkloretnoqrafikekspedisi
yalarıniştirakçısıdır.Aparılanişlər
ləbağlıelmiməqalələrinvəmətbu
yazılarınmüəllifidir.
Cəlal Abbasovun yaradıcılı

ğındapedaqojifəaliyyətidəmü
hümyer tutur.O,2000ci ildən
Azərbaycan Milli Konservatori
yasında bəstəkarlıq sinfi üzrə
dərsləraparır.
Bəstəkar müxtəlif janrlı mu

siqi əsərlərinə və yaradıcılıq
fəaliyyətinə görə dəfələrlə təltif
olunub.  1982ci ildə Xalqmah
nılarınınxoraranjimanıüzrəres
publika müsabiqəsinin, 1990cı
ildə Azərbaycan Gənclər İttifaqı
mükafatının, 1995ci ildə S.Ye
seninin100illiyinəhəsrolunmuş
respublika müsabiqəsinin, 1998
ci ildəBMTmükafatının,2000ci
ildə Vətənpərvərlik mahnılarının
respublikamüsabiqəsininlaureatı
olub. 2007ci ildə Azərbayca
nın “Əməkdar incəsənət xadimi”
adına layiq görülüb, 2020ci ildə
“Dədə Qorqud” Fondu ilə Azər
baycanDağYəhudiləriİcmasının
təsisetdiyi“MilliQəhrəmanAlbert
Aqarunov”ordeniilətəltifolunub.
2012ci ildənAzərbaycanBəstə
karlarİttifaqının(ABİ)katibidir.
Qeyd etdik ki, Cəlal Abbasov

Şuşa mühitində doğulub, boya
başa çatan görkəmli bəstəkar
ƏşrəfAbbasovunövladıdır.Təbii
ki,otuzillikŞuşa,Qarabağhəsrəti
onunyaradıcılığınatəsirsizötüş

məyib.Məhzbunisgilbəstəkarın
“Sənibirdahagörəbilsəydim”ad
lısimfoniyasındaqabarıqşəkildə
ifadə olunub. Bəstəkar bu əsəri
atasının xatirəsinə ithaf etməklə
onun da narahat ruhunumusiqi
dilində nəzmə çəkib. 1998ci il
dəyazılanbuəsərəsonradigər
hissələrdəəlavəolunaraq“Qara
bağtrilogiyası”yarandı.
Trilogiyanın II hissəsi – “İn

memoriam...” rekviyemi Şuşa
şəhərinin müdafiəsində qəhrə
mancasına həlak olmuş tankçı
AlbertAqarunova,Qarabağmü
haribəsininşəhidlərinəithafedi
libvəilkdəfə2019cuildəABİ
ninXqurultayındasəslənib.
IIIhissə–“ŞanlıAzərbaycan”

odasıAliBaşKomandan,Prezi
dent İlhamƏliyevinmüdrik rəh
bərliyi altında Azərbaycan Or
dusunun Vətən müharibəsində
qazanılmışmöhtəşəmQələbəni
parlaqçalarlarlaəksetdirir.Əsər
2021ci ilin noyabrında Heydər
ƏliyevSarayındaZəfərGününə
həsr olunmuş “Qarabağ Azər
baycandır!” konsertində Azər
baycanDövlətSimfonikOrkestri
(dirijor Fəxrəddin Kərimov) və
Azərbaycan Milli Konservatori
yasınınbirləşmişxoru(bədiirəh
bərLeylaZalıyeva)tərəfindənilk
dəfə dinləyicilərə təqdim edilib.
Ölməz şairimiz Məhəmmədhü
seynŞəhriyarın sözlərinə yazıl
mışbuəsərdəsankimələklərin
dilindən xalqımıza, vətənimizə,

müqəddəstorpaqlarımızadualar
vəxoşarzularsəslənir.
Onu da qeyd edək ki, Cəlal

Abbasovun “Qarabağ trilogiya
sı”2022ciilinDövlətmükafatı
natəqdimolunub.
Mayın16daABİdəCəlalAb

basovun anadan olmasının 65
illiyinəhəsrolunantədbirkeçiril
di.TədbirdəABİninsədri,Xalq
artisti, AMEAnın müxbir üzvü
FirəngizƏlizadəCəlalAbbaso
vun yaradıcılıq fəaliyyətindən
sözaçaraqonunbəstəkarlıqüs
lubununözünəməxsuscəhətlə
rinivurğuladı,ittifaqınkatibikimi
fəaliyyətinidəyüksəkdəyərlən
dirərəkyeniuğurlararzuladı.
İttifaqın katibi, Əməkdar incə

sənət xadimi, professor Zemfira
Qafarova“CəlalAbbasovun“Qa
rabağ trilogiyası” haqqında”, sə
nətşünaslıqüzrəfəlsəfədoktoru,
dosent,ƏməkdarmüəllimXatirə
Həsənzadə “Cəlal Abbasovun
yaradıcılığına bir nəzər”, sənət
şünaslıqüzrəfəlsəfədoktoruNa
talya Dadaşova “Bəstəkar Cəlal
Abbasov:yaradıcılıqkredosuvə
janr”,BMAnındissertantıSevinc
Seyidova“CəlalAbbasovunsim
fonik yaradıcılığının üslub xüsu
siyyətləri”, bəstəkar Fərid Fətul
layev “CəlalAbbasovun “Where
areyou,Ulysses?”əsərindəkol
lajın roluvəəhəmiyyəti”mövzu
larındaçıxışetdilər.
Yubiley tədbirində bəstəkarın

əsərlərindənbirneçəsi canlı və
videoformatdasəsləndi.“Sona
ta–soloviolinüçün”(1984)bey
nəlxalqmüsabiqə laureatı Umi
dəAbbasova, “Sonata – piano
üçün” (2013) beynəlxalqmüsa
biqə laureatı Leyla Parlanova
tərəfindən ifa olundu. Həmçinin
“Qarabağ trilogiyası”ndan “İn
memoriam”rekviyemi(Azərbay
canDövlətSimfonikOrkestrinin
ifasında, dirijor Mustafa Meh
mandarov) və “Şanlı Azərbay
can” odası (Azərbaycan Dövlət
SimfonikOrkestrivəAzərbaycan

Milli Konservatoriyasının tələbə
xoru) videoyazı olaraq təqdim
edildi.
65yaşınayaradıcılıquğurları

ilə çatan bəstəkar CəlalAbba
sovabumənalıömründavamı

nı cansağlığı və yeni nailiyyət
lərləyaşamağıarzulayırıq.

Səadət Təhmirazqızı 
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə 

doktoru

Musiqişünas-alim Elmira Abbasovanın 
90 illiyi qeyd olunub

Gör kəm li mu si qi şü nasalim, pe da qoq, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi, pro fes sor El mi ra Ab ba so va nın (19322009) 90 il li yi 
mü na si bə ti lə ma yın 16da Üze yir Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sın da (BMA) konf ranskon sert ke çi ri lib.

TədbirigirişsözüiləaçanBMAnınMusiqitarixikafedrasının
başmüəllimi,sənətşünaslıqüzrəfəlsəfədoktoruMinaBabaye
vasənətkarınhəyatvəyaradıcılığındandanışıb.
BMAnın rektoru, Xalq artisti, professor Fərhad Bədəlbəyli

görkəmli aliminmusiqimədəniyyətimizin inkişafında xidmətlə
rindən,musiqielmi,musiqitənqidivəpublisistikası,habeləelmi
nəzərifəaliyyətindənbəhsedib.
Bildirilibki,ElmiraAbbasovamüxtəlifnəsillərdənolangörkəm

libəstəkarlarınvəifaçılarınyaradıcılığınıaraşdırıb.Onunmüəl
lifiolduğu“CövdətHacıyev”,“RəşidBehbudov”,“SoltanHacıbə
yov”,“SəidRüstəmov”,“QurbanPirimov”,“BəhramMansurov”
və s. kitabçaları, elmi məqalələri Bakıda, Moskvada, keçmiş
SSRİrespublikalarındaişıqüzügörüb.
BMAnın elm və yaradıcılıq işləri üzrə prorektoru, professor

GülnazAbdullazadəElmiraAbbasovanıÜzeyirşünasalimkimi
təqdimedib,onunlabağlı xatirələrinibölüşüb,ElmiraAbbaso
vanın90cıillərdəçətinbirdövrdətəşkiletdiyikonsertvəkonf
ranslardandanışıb.
Əməkdarincəsənətxadimi,BMAnınprofessoruİmruzƏfən

diyeva çıxışında Elmira Abbasova ilə birgə iş fəaliyyətindən,
onunyetişdirdiyiçoxsaylıtələbələrindənbəhsedib.
Tədbirdəsənətşünaslıqüzrəfəlsəfədoktoru,professorÜlviy

yəİmanovanınməruzəsidədinlənilib.Sonrakonsertproqramı
təqdimedilib.

Yaradıcı nəsil davamçıları ilə yaşayır

Bəlkə günahkar “Otello sindromu”dur?
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Xə bər ver di yi miz ki mi, “Şu şa İli” ilə əla qə dar Na zir lər Ka bi-
ne ti tə rə fin dən təs diq olun muş Təd bir lər pla nın da Döv lət 
Film Fon du nun (DFF) ar xi vin də Şu şa ya həsr edil miş sə nəd li 
film lə rin və xro ni ki ma te rial la rın bər pa sı və mə də niy yət 

pay tax tı mız da nü ma yiş et di ril mə si də ək si ni ta pıb. Bu nun la 
bağ lı gö rü lən iş lər, elə cə də Şu şa möv zu lu film lər ba rə də mə lu-
mat al maq üçün DFF-yə mü ra ciət et dik.

DFF-nin Ki no-ar xiv şö bə si nin 
mü di ri Rə şad Qa sı mov bil dir di 
ki, bu ra da qo ru nan Şu şa, elə-
cə də Qa ra bağ la bağ lı bü tün 
fi lm lər bər pa olu na raq rə qəm-
sal for ma ta kö çü rü lüb və ar tıq 
nü ma yiş üçün ha zır və ziy yət-
də dir. 

Fon dun ar xi vin də “Şu şa”, 
“Na tə van”, “Bül bül”, “Qa ra bağ 
yol la rın da” və di gər fi lm lər qo-
ru nur. Bu ek ran əsər lə rin də Şu-
şa şə hə ri və Qa ra ba ğın eli mi zin 
müx tə lif dövr lər üz rə gö rün tü lə ri 
yer alıb. Həm çi nin bu fi lm lər də 
Şu şa nın ta ri xi Azər bay can şə-
hə ri ol du ğu və bu ra da mil li mə-
də niy yə ti mi zin gör kəm li si ma la-
rı nın ye tiş mə si haq qın da ət rafl  ı 
mə lu mat lar var.

İlk ta nış ol du ğu muz ek ran 
əsə ri 1968-ci il də re jis sor Mu sa 
Ba ğı rov tə rə fi n dən len tə alı nan 
“Bül bül” sə nəd li fi l mi dir. İki his-
sə li fi lm də ötən əs rin 60-cı il lə-
ri nin Şu şa sı nın əs ra rən giz gö-
zəl li yi ni bu kadr lar da gö rə bi li rik. 
Film xal qı mı zın se vim li sə nət ka-
rı, SS Rİ Xalq ar tis ti, Azər bay can 
pro fes sional vo kal mək tə bi nin 
ba ni si, gör kəm li ope ra mü ğən-
ni si və mu si qi folk lo ru təd qi qat-
çı sı Bül bü lün (1897-1961) ana-
dan ol ma sı nın 70 il li yi nə həsr 
edi lib.

Film bi zi mü ğən ni nin uşaq lıq 
il lə ri, onun bo ya-ba şa çat dı ğı 
mu si qi çi lər yur du Şu şa şə hə ri 
ilə ta nış edir. Kadr lar bir-bi ri ni 
əvəz lə yir. Bu dur, Bül bül Azər-
bay can Döv lət Kon ser va to ri ya-
sı nın tə lə bə si dir. Av ro pa vo kal 
mə də niy yə ti nin mər kə zi Mi lan 
şə hə ri. Sev di yi sə nə tin sir lə ri nə 
də rin dən yi yə lə nən Bül bül bu ra-
da təh sil alır.

Kadr lar bö yük sə nət ka rın hə-
yat və ya ra dı cı lı ğı nın ay rı-ay-
rı mər hə lə lə ri ni göz lər önün də 
can lan dı rır. Fil min ikin ci his sə-
sin də Bül bü lün səh nə fəaliy yə-
tin dən da nı şı lır. Bu ra da şair Sü-
ley man Rüs təm, bəs tə kar Qa ra 
Qa ra yev, akt yor, re jis sor İosif 
Tu ma nov, mü ğən ni İvan Koz-
lovs ki Bül bül haq qın da xa ti rə lə-
ri ni söy lə yir lər. Fil min re jis so ru 
Mu sa Ba ğı rov, sse na ri müəl li fi  
Kə rim Kə ri mov, ope ra to ru Əli-
ba la Ələk bə rov, səs ope ra to ru 
Şa mil Kə ri mov, di rek to ru A.Ma-
nafl  ı dır. 

Xo ca vənd ra yo nu əra zi sin də-
ki Azıx ma ğa ra sı na həsr edil miş 
“Div lər sa ra yı” el mi-küt lə vi fi l mi 
də 1968-ci il də re jis sor Mu sa 

Ba ğı rov tə rə fi n dən çə ki lib. Film-
də hə min dövr də Azər bay can 
ar xeoloq la rı tə rə fi n dən aş kar 
edil miş Azıx ma ğa ra la rın dan 
bəhs olu nur. Bu ma ğa ra lar öz 
bö yük lü yü nə və ta ri xi əhə miy-
yə ti nə gö rə dün ya da üçün cü, 
keç miş SS Rİ-də isə bi rin ci bö-
yük ma ğa ra dır. Film də de yi lir 
ki, ar xeolo ji qa zın tı lar za ma nı 
ta pıl mış na dir əş ya lar və in san 
sü mük lə ri 500-600 min il bun-
dan qa baq hə min ma ğa ra lar da 
qə dim in san la rın ya şa dı ğı nı bir 
da ha sü but edir. Əsr lər dən ya-
di gar qal mış bu tə bii ma ğa ra lar 
müasir və gə lə cək nə sil lə rə hə lə 
çox sirr aça caq. Sse na ri müəl lif-
lə ri Məm mə də li Hü sey nov, Fə-
ra məz Şə fi  yev, ope ra to ru Faiq 
Qa sı mov, səs ope ra to ru və mu-
si qi tər ti ba tı Şa mil Kə ri mov, fi l-
min di rek to ru isə Tə lət Rəh ma-
nov dur. 

“Azər bay can fi lm” Ki nos tu di-
ya sı nın is teh sa lı olan da ha bir 
ek ran əsə ri “Qa ra bağ yol la rın-
da” ad la nır. Film bi zə Qa ra bağ 
eli nin gö zəl lik lə rin dən söh bət 
açır. 1968-ci il də len tə alı nan 
ek ran işin də Qa ra ba ğın əs ra-
rən giz tə biətin dən, Bər də, Şu-
şa, Xan kən di və Əs gə ra nın 
ta ri xi qa la və abi də lə rin dən da-
nı şı lır. Qa ra ba ğı mu si qi siz, mu-
si qi ni isə Qa ra bağ sız tə səv vür 
et mək çə tin dir. Cab bar Qar yağ-
dıoğ lu nun, Se yid Şu şins ki nin, 
Qur ban Pi ri mo vun ad la rı ki mə 
ta nış de yil? Xan qı zı Na tə van, 
unu dul maz bəs tə ka rı mız, da-
hi Üze yir Ha cı bəy li və se vim li 
mü ğən ni miz Bül bül də bu sə fa-
lı elin öv lad la rı dır. Film də qeyd 
olu nur ki, hər oba da, hər ev də 
mu si qi sə da la rı ət ra fa ya yı lır, 
saf su lar ki mi axıb min-min ürə-
yi fəth edir... 

Ek ran da dik to run sə si eşi di lir: 
“Qa ra ba ğa əl vi da de mək çə tin-
dir. Çün ki Qa ra bağ dan ay rıl maq 
müm kün de yil, çün ki Qa ra bağ 
hə mi şə ürək lər də dir, onun fü-
sun kar tə biəti, zən gin ta ri xi, 
möh tə şəm bu gü nü bi zim dir...”. 

Ya rım əsr əv vəl len tə alı nan 
fi lm də səs lə nən bu fi  kir lər ta ma-
şa çı nı köv rəlt mə yə bil məz. Ta ri-
xin sə hi fə lə ri nə sə ya hət et dik də 
1960-cı il lə rin əv vəl lə rin də  er-
mə ni lə rin Qa ra ba ğa və Nax çı-
va na qar şı id diala rı ye ni dən baş 
qal dır mış dı. “Qa ra bağ ta ri xi” 
nəş rin də oxu yu ruq ki, 1963-cü 
il də Sov.İKP MK-nın Bi rin ci ka-
ti bi Ni ki ta Xruş şo va Qa ra bağ-

dan, ona bi ti şik və er mə ni əha-
li si olan di gər ra yon la rı mız dan 
2500-ə ya xın er mə ni nin im za la-
dı ğı eti raz mək tu bu gön də ri lib. 
İm za la yan lar Dağ lıq Qa ra ba ğın 

Er mə nis tan SSR-ə bir ləş di ril-
mə si ni tə ləb edir di lər. 1965-ci 
il də isə “Er mə ni Gənc lər İt ti fa qı” 
ad lı giz li fəaliy yət gös tə rən təş-
ki lat və Xan kən di or ta mək təb lə-
ri nin yu xa rı si nif şa gird lə rin dən 
iba rət olan bir qrup Qa ra bağ 
və Nax çı van da da xil ol maq la, 
“bü tün “er mə ni” əra zi lə ri nin bir-
ləş mə si”nə dair ça ğı rış la rın yer 
al dı ğı və rə qə lər ya yır dı. 1966-cı 
ilin av qus tun da Sov.İKP MK-nın 
ye ni Bi rin ci ka ti bi Leonid Brej-
ne və 2000-ə ya xın er mə ni “zi-
ya lı”sı nın im za la dı ğı mək tub 
gön də ril miş di. Mək tub da Qa ra-
ba ğın “əra zi nöq te yi-nə zə rin dən 
və mil li tər ki bi nə gö rə, xü su-
siy yət lə ri nə, mə nə viy ya tı na və 
məişə ti nə gö rə” ya xın ol du ğu 
Er mə nis ta na bir ləş di ril mə si ça-
ğı rı şı yer al mış dı...

Hə min vaxt Azər bay can SSR 
DTK-nın sədr müavi ni və zi fə-
sin də ça lı şan ulu ön dər Hey-
dər Əli yev son ra lar hə min il lə ri 
be lə xa tır la yır dı: “Ya dım da dır, 
ya 1966-cı, ya da 1967-ci il idi, 
Mosk va tə rə fi n dən qə rar qə bul 
olun du. Hə min vaxt Və li Axun-
dov mə ni ya nı na ça ğırt dır dı. 
Bu, Sov.İKP MK-nın qə ra rı idi; 
ya zır dı lar ki, Azər bay can KP 
MK-ya, yə ni Axun do va və Er-
mə nis tan KP MK-ya, yə ni Ko-
çin ya na bu mə sə lə ni mü za ki rə 
et mə lə ri və mə ru zə et mə lə ri 
tap şı rıl sın. Bu nə de mək idi? 
Bu o de mək idi ki, Azər bay can 
mə sə lə si ni həll et mək Er mə nis-
ta na tap şı rı lır... Mən ona de-
dim ki, bu mə sə lə ni Mosk va da 
Brej nev lə mü za ki rə et mək da-
ha yax şı olar dı. O, ge dib bu nu 
Brej ne və izah et di və Brej nev 
qə ra rı ləğv et di...”. 

Bəd nam qon şu la rı mız 90-cı 
il lə rin əv vəl lə rin də əzə li yurd 
yer lə ri mi zi iş ğal et mək lə xain 
is tək lə ri nə nail ol duq la rı nı dü şü-
nür dü lər. An caq 30 il dən son ra 

şan lı Azər bay can Or du su də mir 
yum ru ğa çev ri lib er mə ni van dal-
la rı nın ba şı nı əz di, yur du mu zu 
düş mən dən azad et di. Bu gün 
biz Qa ra bağ yol la rın da, Qa ra-
ba ğın özün də yik, Şu şa da yıq. 
Mi nil lik mə də niy yə ti mi zi ye ni-
dən əzə li mə ka nı na qay ta rı rıq... 

Fil min re jis sor və ope ra to-
ru Əli ba la Ələk bə rov, sse na ri 
müəl li fi  Məm məd Mər da nov, 
səs ope ra to ru Şa mil Kə ri mov, 
di rek to ru A.Şuş kin dir. 

1976-cı il də “Azər bay can-
fi lm”də len tə alı nan “Üze yir Ha-
cı bə yov” sə nəd li fi l mi ağ-qa ra 
va riant da dır. Film Azər bay can 
və rus dil lə rin də çə ki lib. Rus va-
ri na tı 1977-ci il də iş lə nib ha zır-
la nıb. Xalq ar tis ti, re jis sor Xa mis 
Mu ra dov tə rə fi n dən len tə alı nan 
fi lm də Azər bay can xal qı nın gör-
kəm li sə nət ka rı, mil li ope ra mı zın 
ba ni si, is te dad lı bəs tə kar, jur na-
list, dra ma turq, pe da qoq, ic ti mai 
xa dim Üze yir Ha cı bəy li nin hə yat 
və ya ra dı cı lı ğın dan, əsər lə ri nin 
səh nə tə cəs sü mün dən, onun ev-
mu ze yin dən söh bət açı lır. Sse-
na ri müəl li fi  Kə rim Kə ri mov, səs 
ope ra to ru isə Şa mil Kə ri mov dur.

“Azər bay can fi lm” Ki nos tu di-
ya sın da bir sı ra bə dii və sə nəd li 
fi lm lə rə qu ru luş ve rən Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor 
Ni cat Bə kir za də nin “Şu şa” ad lı 
sə nəd li fi l mi 1978-ci il də len tə 
alı nıb. Bu rəng li fi lm də Azər-
bay ca nın ən gö zəl gu şə lə rin dən 
olan Şu şa şə hə ri nin qə dim ta ri-
xin dən, hə min dövr də ki hə ya tın-
dan, dağ lar di ya rı nın tək ra ro lun-
maz tə biətin dən da nı şı lır.

Fil min sse na ri müəl li fi  Məm-
məd İs ma yıl, ope ra to ru Ələs gər 
Ələk bə rov, Vla di mir Dmit ri yevs-

ki, səs ope ra to ru Akif Nu ri yev, 
re dak to ru Va qif Məm mə dov, di-
rek to ru Xan lar Cə fə rov dur.

Ta qə dim za man lar dan hey-
van dar lıq la məş ğul olan ba ba la-
rı mız qı şı aran da, ya yı yay laq da 
ke çi rər di lər. İn di də bir sı ra böl-
gə lə ri miz də bu ənə nə da vam 
et di ri lir. Elə ki, yaz gəl di res pub-
li ka mı zın dağ böl gə lə ri nin yol la-
rı qo yun sü rü lə ri ilə do lur, son ra 
da tez lik lə çə ki lib uzaq la şır. Əl-
bət tə, kö çün də öz ənə nə lə ri, 
qay da-qa nun la rı var. 

1983-cü il də len tə alı nan 
“Köç” sə nəd li fi l min də ma raq lı 
mən zə rə nin şa hi di olu ruq. Dağ-
lar qoy nu, gö zəl tə biət in sa ni 
va leh edir. Film də ta ma şa çı lar 
Jda nov (in di ki Bey lə qan), La-
çın və baş qa dağ lıq böl gə lər də 
ço ban la rın hə ya tı ilə ta nış olur-
lar. Re jis sor Zaur Mə hər rə mo-
vun fi l mi 2003-cü il də ke çi ri lən 
“Bi zim na mə lum ki no – 2” fes-
ti val-mü sa bi qə sin də re jis sor işi-
nə gö rə mü ka fa ta la yiq gö rü lüb. 
Sse na ri müəl li fi  Vi da di Pa şa yev, 
səs ope ra to ru Akif Nu ri yev, re-
dak to ru El də niz Qu li yev, di rek-
to ru Xan lar Cə fə rov dur. 

“Na tə van” fi l mi isə 1982-ci il-
də len tə alı nıb. Re jis so ru Xa mis 
Mu ra dov, sse na ri müəl li fi  Məm-
məd Araz, ope ra to ru Vla di mir 
Kon ya gin, səs ope ra to ru Şa mil 
Kə ri mov, re dak to ru Azər Əbi-
lov olan fi lm gör kəm li Azər bay-
can şairi Xur şid ba nu Na tə va nın 
(1832-1897) 150 il lik yu bi le yi 
mü na si bə ti lə çə ki lib. Ki no lent də 
şairin ədə bi ya ra dı cı lı ğı ilə ya na-
şı, nəin ki Azər bay can da, elə cə 
də bir sı ra Şərq öl kə lə rin də bö yük 
şöh rət qa zan mış əl van na xış lı əl 
iş lə ri, zə rif bu ta lı ti kiş lə ri, rəsm lə-
ri, fran sız ya zı çı sı Alek sandr (ata) 
Dü ma nın ona ba ğış la dı ğı fi l sü-
mü yün dən şah mat fi  qur la rı, dağ-
lar dan Şu şa ya çək dir di yi iç mə li 
su xət ti öz ək si ni ta pıb.

Hər bir fi lm haq qın da mə lu mat 
əl də et mə yi mi zə ya rat dıq la rı şə-
raitə gö rə DFF-nin əmək daş la-
rı Rə şad Qa sı mo va və Ba bək 
Ab bas za də yə tə şək kü rü mü zü 
bil di ri rik. 

***
Son da isə ad la rı nı çək di yi miz 

fi lm lər dən bir ne çə si nin re jis so-
ru ol muş Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi, pro fes sor Mu sa Ba ğı rov 
haq qın da bir ne çə kəl mə. 

Uzun il lər “Azər bay can fi lm”də 
və “Ek ran” ya ra dı cı lıq bir li yin də 
ça lı şan M.Ba ğı rov 50-dən ar tıq 
sə nəd li fi l mə qu ru luş ve rib. O, 
1994-cü il də Azər bay can Döv lət 
Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni-
ver si te ti nin Ki no və te le vi zi ya 
ka fed ra sı nın mü di ri tə yin edi lib. 
1997-ci il də hə min ka fed ra nın 
ba za sın da Te le vi zi ya re jis sor lu-
ğu və Ki no re jis sor luq və ope ra tor 
sə nə ti ka fed ra la rı ya ra dı lıb. Te-
le vi zi ya re jis sor lu ğu ka fed ra sı na 
rəh bər lik edən M.Ba ğı rov ey ni 
za man da ge ne ral Hə zi As la nov-
la bağ lı araş dır ma la rın müəl-
li fi  dir, “Ge ne ra lın yo lu” (1988), 
“Sər kər də nin ta le yi” (1999) ki-
tab la rı nı çap et di rib. 2010-cu il-

də öz şəx si ki tab xa na sı nı Döv lət 
Film Fon du na hə diy yə edib.

Bu il ma yın 10-da 90 ya şı ta-
mam olan Mu sa Ba ğı rov elə hə-
min gün dün ya dan kö çüb. Hə zi 
As la nov haq qın da iki fi l min və 
iki ki ta bın müəl li fi  olan re jis sor 
ge ne ra lın ikin ci də fə So vet İt ti-
fa qı Qəh rə ma nı adı na la yiq gö-
rül mə si nin əsas sə bəb kar la rın-
dan dır. O, öm rü nün 25 ili ni bu 
işə sərf edib, Be la rus, Ru si ya 
və Uk ray na da təd qi qat lar apa-
rıb. Nə ha yət, SS Rİ-nin möv cud 
ol du ğu son il də (1991) bu məq-
sə di nə – cə sur ge ne ra lın ölü-
mün dən son ra ikin ci də fə So vet 
İt ti fa qı Qəh rə ma nı adı nı al ma sı-
na nail olub...

Lalə Azəri

Şuşa və Qarabağ kinolentin yaddaşında
“Şuşa İli” münasibətilə Dövlət Film Fondundakı sənədli filmlər rəqəmsal formata köçürülüb

Xalq artisti Vaqif Əsədov dünyasını dəyişib
Azər bay can mə də niy yə ti nə it ki üz 
ve rib. Ta nın mış teatr re jis so ru, Xalq 
ar tis ti, Pre zi dent tə qaüd çü sü Va qif 
Əsə dov ma yın 19-da, 75 ya şın da 
dün ya sı nı də yi şib.

Va qif Fi ru din oğ lu Əsə dov 1947-ci 
il ap re lin 5-də Nax çı van da ana dan 
olub. 1969-cu il də Azər bay can Döv lət 
İn cə sə nət İns ti tu tu nun Dram və ki no 
akt yor lu ğu fa kül tə si ni bi ti rib. 1969-cu 
il dən 1989-cu ilə dək Cə lil Məm məd qu-
lu za də adı na Nax çı van Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rın da akt yor, qu ru luş çu re-

jis sor, baş re jis sor və zi fə lə rin də ça lı şıb. 1982-1989-cu il lər də Nax çı van 
şə hə rin də fəaliy yət gös tər miş “Ca vid” poezi ya teat rı nın rəh bə ri olub.

1989-cu il dən Azər bay can Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da re jis-
sor ki mi fəaliy yət gös tə rən Va qif Əsə dov ta ma şa çı rəğ bə ti qa za nan bir 
çox səh nə əsər lə ri nə qu ru luş ve rib. 

1978-ci il də res pub li ka nın “Əmək dar ar tis ti”, 2006-cı il də isə “Xalq 
ar tis ti” fəx ri ad la rı na la yiq gö rü lüb. 2018-ci il də Azər bay can Res pub li-
ka sı Pre zi den ti nin fəx ri dip lo mu ilə təl tif olu nub.

Va qif Əsə dov teatr re jis sor lu ğu ilə bə ra bər bir çox döv lət əhə miy yət li 
təd bir lə rin, yu bi ley mə ra sim lə ri nin bə dii proq ra mı nın qu ru luş müəl li-
fi  olub. 2019-cu il dən Maq sud İb ra him bə yov Ya ra dı cı lıq Mər kə zin də 
fəaliy yət gös tə rir di.

Al lah rəh mət elə sin.

Tanınmış televiziyaçı Fuad Vəlixanov vəfat edib
Ta nın mış te le vi zi ya çı, Əmək dar in cə-
sə nət xa di mi Fuad Və li xa nov ma yın 
16-da, 81 ya şın da və fat edib.

Və li xa nov Fuad Zül fü qar oğ lu 1 
may 1941-ci il də Ba kı da ana dan 
olub. 1965-ci il də Ba kı Döv lət Uni-
ver si te ti nin Fi lo lo gi ya fa kül tə si ni bi-
ti rib. 1965-1969-cu il lər də “Mo lod yoj 
Azer bayd ja na”, “Vış ka” qə zet lə rin-
də, “Kom mu nist” nəş riy ya tın da ça-
lı şıb. 

1970-ci il dən Azər bay can Döv lət 
Te le vi zi ya sın da re dak tor, şö bə mü di-

ri, baş re dak tor müavi ni iş lə yib. 1992-2006-cı il lər də özəl te le ka nal lar-
da (BM Tİ, ANS, “Li der” te le vi zi ya sı) bə dii rəh bər, proq ram lar di rek to ru 
və s. və zi fə lər də ça lı şıb. 2006-cı il dən Azər bay can Te le vi zi ya sı na qa-
yı da raq proq ram lar di rek to ru, Müəl lif proq ram la rı və xü su si la yi hə lər 
de par ta men ti nin di rek to ru iş lə yib. 

2006-cı il də “Əmək dar in cə sə nət xa di mi” adı na la yiq gö rü lüb. Son 
ola raq İc ti mai Te le vi zi ya da ça lı şıb.

Al lah rəh mət elə sin.

“Nə məlamət əsər etmiş, görəsən, dildarə?”

Mə də niy yət pay tax tı mız Şu şa 
şə hə ri möv cud ol du ğu 270 
il də Azər bay ca nın ədə bi-mə-
də ni və el mi mü hi ti nə çox say lı 

ta nın mış şəx siy yət lər bəxş edib. “Şu şa 
İli” mü na si bə ti lə ilin əv və lin dən baş lat-
dı ğı mız “Şu şa nın si ma la rı” rub ri ka sın da 
hə min şəx siy yət lə ri ta nıt ma ğa da vam 
edi rik. Bu də fə XIX əsr Azər bay can 
ədə biy ya tın da, xü su si lə Qa ra bağ ədə-
bi mü hi tin də özü nə məx sus ye ri olan 
şair lər dən Mir zə Rə him Fə na nı ya da 
sa la ca ğıq. 

Şu şa şə hə rin də fəaliy yət gös tər miş 
“Məc li si-üns”ün ya ra dıl ma sı nın tə şəb-
büs kar la rın dan olan şa ir haq qın da mən-
bə lər də sə hih mə lu mat ol duq ca az dır. 
Araş dır ma lar da qeyd edi lir ki, Mir zə Rə-
him bəy Mir zə yev (Fə na) 1844-cü il də 
(bə zi qay naq la ra gö rə, 1841) Şu şa da 
dün ya ya göz açıb. Ata sı Mir zə Məm məd-
ba ğır vax ti lə Meh di qu lu xa nın sa ray mir-
zə si olub. Ey ni za man da xan lı ğın mə da-
xil-mə xa ric iş lə ri nə ba xıb. O, 1872-ci il də 
dün ya sı nı də yi şən dən son ra oğ lu Mir zə 
Rə him xa nın va ris lə ri nin iş lə ri nə kö mək 
edib. 

Rə him ib ti dai təh si li ni mol la mək tə bin-
də alır. Son ra Şu şa məd rə sə sin də təh si li ni 
da vam et di rir. Mir zə Əb dül qa sım Kə bir li-
dən ərəb, fars dil lə ri ni mü kəm məl öy rə nir. 
Er kən çağ lar dan poezi ya ya ma raq gös-
tə rir. “Əv vəl lər “Aşiq”, son ra lar isə “Fə na” 
tə xəl lüs lə ri ilə Azər bay can və fars dil lə rin-
də şeir lər ya zır. Mir zə Rə him Fə na klas sik 
poezi ya nın bir çox jan rın da qə lə mi ni sı na-
yıb. An caq əsər lə ri nin xey li his sə si döv rü-
mü zə gə lib çıx ma yıb. 

“Ağ la ram” qə zə li şairin diq qət çə kən bə-
dii nü mu nə lə rin dən dir. Araş dır ma lar dan 
mə lum olur ki, müəl lif bu qə zə li qəl bin də 
ya şat dı ğı və mə həb bət bəs lə di yi Xur şid-
ba nu Na tə va nı nə zər də tu ta raq qə lə mə 
alıb:

Hic ran edib di kön lüm evin qa rət, ağ la ram,
Çün ağ la maq olub du mə nə adət, ağ la ram.

Ta var idi fə ra qı na ta bım, sə bur idim,
İm di yo xum du səbr, ne dim ta qət, ağ la ram.

Qəd dim fə ra qı ba şı ma gət di qi ya mə ti,
Ta həşr olun ca hər də mu,
  hər saət ağ la ram.

Zül fü ru xun xə ya lı na sərf ol du ru zi-şəb,
Öm rüm də ru zi-şəb ol ma mı şam
  ra hət ağ la ram.

 Mir zə Rə him bəy şə hər də hör mət sa hib-
lə rin dən bi ri ki mi ta nı nıb. Xan qı zı Na tə van 
da ona daima hör mət lə ya na şıb, is te dad və 
sa va dı nı də yər lən di rib. Gün lə rin bi rin də Şu-
şa qə za sı nın rəisi Dub rovs ki onun qar da şı 
Mir zə Kə ri mi və zi fə sin dən azad edir. Bu nu 
özü nə hör mət siz lik he sab edən Mir zə Rə-
him bəy qə za rəisin dən in ci yir. Hət ta ona 
əsə bi ni giz lət mir. Bir gün şə hə rin “Ba zar ba-
şı” de yi lən his sə sin də qə za   rəisi ilə qar-
şı la şır və ona tə zim et mir. Hət ta üzü nü ya-
na çe vi rir. Bun dan bərk hirs lə nən rəis şairi 
dö yür. O, rəisin əlin dən bir tə hər çı xa raq 
Xur şid ba nu Na tə va nın hə yə ti nə gi rir. Dub-
rovs ki şairin ar dın ca hə yə tə da xil ola raq bu-
ra da da onu döy mə yə baş la yır. Səs-kü yə 
Na tə van hə yə tə çı xır. Və ziy yə ti gö rən şairə 
xid mət çi lə rə qə za rəisi ni döy mə yi tap şı rır. 
Son ra qə za rəisi nə ya xın la şıb çiy nin də ki 
po qon la rı dar tıb qo pa rır. Özü nü də hə yət-
dən qo vur. Hə min vaxt Qaf qaz va li si Şu şa-
ya gə lir. Dub rovs ki ni üzü-gö zü ya ra lı hal da 
gö rür və sə bə bi ni öy rə nir. Er tə si gün Xan 
qı zı nın gö rü şü nə gə lən Qaf qaz va li si nə za-
kət lə bil di rir: “Rəisə əl qal dır ma nı za eti raz 
et mi rəm, an caq po qon la rı nı qır maq döv lə tə 
hör mət siz lik dir”. Na tə van ca va bın da de yir: 
“Döv lə tin tə bəələ ri ni suç suz ye rə in cit mə-
yə heç ki min haq qı yox dur, hət ta rəisin də”. 
Bun dan son ra va li Dub rovs ki ni və zi fə sin-
dən azad edir... 

Onu da qeyd edək ki, 1864-cü il də Mir zə 
Rə him Fə na və Ha cı Ab bas Aga hın tə şəb-
bü sü ilə Şu şa da “Məc li si-üns” ədə bi məc li si 
ya ra dı lıb. Son ra lar o, məc li sin rəh bər lə rin-
dən bi ri olub. Şairin “Məc li si-üns” haq qın da 

xa ti rə lə ri iki cild lik “Azər bay can ədə biy ya tı” 
əsə ri nə əla və şək lin də çap edi lib. Şeir lə-
rin dən nü mu nə lər XX əs rin əv və lin də döv ri 
mət buat da, ha be lə Mir Möh sün Nəv va bın 
“Təz ki re yi-Nəv vab” və Mə həm məd ağa 
Müc tə hid za də nin “Ri ya zül-aşi qin” təz ki rə-
lə rin də yer alıb. Ta rix və ədə biy yat la ma-
raq la nan Mir zə Rə him Fə na ey ni za man da 
“Ta ri xi-cə di di Qa ra bağ” (“Qa ra ba ğın ye ni 
ta ri xi”) ad lı əsər də ya zıb. 

Şair bə zən aşi qa nə qə zə lin də də aşi-
qin duy ğu la rı nı di lə gə tir mək üçün ic ti mai 
məz mun kəsb edən mət ləb lər dən möv zu-
ya uy ğun şə kil də mə ha rət lə is ti fa də edə-
rək şeirin ide ya-bə dii ba xım dan da ha tə sir li 
alın ma sı na nail olur:

Nə mə la mət əsər et miş, gö rə sən, dil da rə,
Ki, çə kib yar dan əl, uy du ye nə əğ ya rə?

Han sı mə şu qə de yir aşi qi nə eş qi unut?
Han sı ta cir di rə vac is tə mə di ba za rə?

Bül bü li-za rə de yin, keç di sə nin əy ya mın,
Vəqt odur kim, ta pa yol
  za ğu-zə ğən gül za rə.

Gül şə ni-eşq xə zan bul du,
  Fə na, ol du xə muş,
Bir də in dən be lə ha şa ki gə lə göf ta rə.

Qa ra bağ eli nin şeir-sə nət mü hi tin də adı 
hör mət lə çə ki lən Mir zə Rə him Fə na 11 fev-
ral 1931-ci il də Ba kı da və fat edib. 

Savalan Fərəcov

“Şuşanın simaları”
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21 may 1922 – Şairə, dra ma turq Ca han Hü seyn qı zı Əf ruz (Di-
la no va; 1922-1984) To vuz ra yo nun da do ğu lub. 

21 may 1928 – Ta nın mış akt ri sa, Azər bay ca nın Əmək dar ar tis-
ti, Ru si ya nın Xalq ar tis ti Ta mil la Mir sü ca qı zı Ağa mi ro va (1928 – 
31.8.2021) Ba kı da ana dan olub. 1952-ci il dən Mosk va da “Ro men” 
teat rın da ça lı şıb. “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın da “Onun bö yük 
ürə yi”, “Ko roğ lu”, “Əsl dost”, “Ye nil məz ba tal yon” fi lm lə ri nə çə ki lib.

21 may 2021 – Azər bay ca nın, Ru si ya nın və keç miş SS Rİ-nin 
Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fat la rı laureatı, So sialist Əmə yi Qəh rə-
ma nı Ta hir Tey mur oğ lu Sa la hov (29.11.1928 – 2021) və fat edib. 
Ru si ya Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın vit se-pre zi den ti olub. Məş hur 
əsər lə ri: “Bəs tə kar Qa ra Qa ra ye vin port re ti”, “Tə mir çi lər”, “Sə hər 
eşe lo nu” və s.

22 may 1888 – Ya zı çı, maarif xa di mi Qan tə mir (Qa fur Səd rəd-
din oğ lu Əfən di yev; 1888 – 28.1.1944) Göy çay ma ha lı nın Po tu 
kən din də ana dan olub. 1939-cu il də Or ta Asi ya ya sür gün edi lib, 
ora da dün ya sı nı də yi şib.

 22 may 1918 – SS Rİ Xalq ar tis ti, gör kəm li re jis sor, teatr şü nas, 
pro fes sor, Döv lət mü ka fa tı laureatı Meh di Əsə dul la oğ lu Məm mə-
dov (1918 – 28.1.1985) Şu şa da do ğu lub. Gən cə Dram, Aka de mik 
Ope ra və Ba let, Aka de mik Mil li Dram, Rus Dram teatr la rın da baş 
re jis sor iş lə yib. Azər bay can Teatr Cə miy yə ti nin (in di ki Teatr Xa dim-
lə ri İt ti fa qı) səd ri olub. “Onu ba ğış la maq olar mı?” fi l min də çə ki lib.  

22 may 1928 – Xalq rəs sa mı Na dir Sa dıq oğ lu Qa sı mov (1928 
– 10.3.2000) Ba kı da ana dan olub. Ya ra dı cı lı ğın da port ret jan rı və 
mən zə rə əsər lə ri xü su si yer tu tur. Əsər lə ri Tret ya kov qa le re ya sın-
da (Mosk va), MDB öl kə lə ri nin mu zey lə rin də sax la nı lır.

22 may 1937 – Bəs tə kar, Xalq ar tis ti Aq şin Əli qu lu oğ lu Əli za də 
(1937 – 3.5.2014) Ba kı da ana dan olub. “Ba bək”, “Qaf qa za sə ya-
hət” ba let lə ri, kan ta ta, sim fo ni ya və di gər janr lar da əsər lə rin müəl-
li fi  dir. Film lə rə (“Tü tək sə si”, “Si zi dün ya lar qə dər se vir dim”) mu si qi 
ya zıb.

23 may 1524 – Azər bay can Sə fə vi lər döv lə ti nin ba ni si, bö yük 
sər kər də, şair Şah İs ma yıl Xə tai (17.7.1487 – 1524) və fat edib. 
Ər də bil də Şeyx Sə fi  məq bə rə sin də dəfn olu nub.

23 may 1905 – Əmək dar ar tist, re jis sor Hey dər Mə şə di As lan 
oğ lu Şəm si za də (1905-1981) Şu şa da do ğu lub. Ağ dam Döv lət 
Dram Teat rın da ça lı şıb, Aş qa bad da kı Azər bay can teat rın da ta ma-
şa lar qo yub.

23 may 1919 – Xalq ya zı çı sı Hü seyn Məm mə də li oğ lu İb ra hi-
mov (1919 – 10.4.2008) Nax çı van MR Şə rur ra yo nu nun Şah tax tı 
kən din də do ğu lub. “Şi rin xa ti rə”, “Ba har ya ğı şı”, “Qu quş la rı ölən-
də oxu yur lar” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. 

23 may 1959 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, piano çu İb ra him 
Ha cı ba ba oğ lu Qu li yev (1959 – 16.1.2010) ana dan olub. Bey nəl-
xalq Mu ğam Mər kə zi nin di rek to ru (2009-2010) iş lə yib.

23 may 1961 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Nailə Ağa-
ba la qız Mir məm məd li (1961 – 4.1.2021) Ba kı da ana dan olub. 
Xalq mah nı la rı nı xor üçün iş lə yib, fi lm lə rə mu si qi ya zıb.

23 may 1986 – Xalq ar tis ti, re jis sor, Azər bay can mu si qi li teat-
rı nın ya ra dı cı la rın dan bi ri Şəm si Bə dəl bəy oğ lu Bə dəl bəy li 
(23.2.1911 – 1986) və fat edib. Fi lar mo ni ya nın, Mu si qi li Ko me di-
ya Teat rı nın di rek to ru, Azər bay can Teatr Cə miy yə ti nin (in di ki Teatr 
Xa dim lə ri İt ti fa qı) səd ri olub.

24 may 1874 – Gör kəm li şair, tər cü mə çi Ab bas Səh hət (Ab-
bas qu lu Əlab bas oğ lu Meh di za də; 1874-1918) Şa ma xı da ana dan 
olub. Rus, ərəb, fars, gür cü və fran sız ya zı çı la rı nın əsər lə rin dən 
tər cü mə lər edə rək “Məğ rib gü nəş lə ri” (iki cild də) ad lı ki ta bın da 
(1912) çap et di rib.

24 may 1879 – Pub li sist, teatr xa di mi Meh di bəy Sü ley man bəy 
oğ lu Ha cıns ki (1879-1941) ana dan olub. “Ni cat” xey riy yə cə miy-
yə ti nin teatr böl mə si nə rəh bər lik edib.

24 may 1893 – İlk azər bay can lı qa dın piano çu lar dan olan Xə di-
cə Qa yı bo va (1893 – 27.10.1938) Tifl  is də do ğu lub. For te piano da 
mu ğam la rın ifa çı sı ki mi məş hur la şıb, pe da qo ji fəaliy yət gös tə rib. 
Rep res si ya qur ba nı dır. 

24 may 1893 – Ədə biy yat şü nas Mus ta fa Zə kə riy yə oğ lu Qu-
li yev (1893-1938) Şə ki də ana dan olub. Xalq maari fi  ko mis sa rı 
(1922-1928) iş lə yib. Rep res si ya qur ba nı dır.

24 may 1898 – Pub li sist, dra ma turq, tər cü mə çi Mir zə Ba la Məm-
məd za də (1898 - 8.3.1959) Ba kı nın Zi rə kən din də do ğu lub. 1924-
cü il də İra na, ora dan Tür ki yə yə mü ha ci rət edib. Azər bay can mü ha-
ci rə ti nin mət bu or qan la rın da ya zı lar ya zıb, İs tan bul da və fat edib. 

24 may 1899 – Şairə Üm gül süm Sa dıq za də (1899-1944) Ba kı-
nın Nov xa nı kən din də do ğu lub. 1937-ci il də hə yat yol da şı, ya zı çı 
Se yid Hü seyn rep res si ya edi lə rək gül lə lə nib, Ü.Sa dıq za də Mor-
do vi ya həbs dü şər gə si nə gön də ri lib. 1944-cü ilə dək həbs də qa lıb.

24 may 1913 – Aşıq Ağa lar (Ağa lar Bi lal oğ lu Mi ka yı lov; 1913-
1988) Ağ su ra yo nun da Qə şəd kən din də do ğu lub.

24 may 1925 – Ədə biy yat şü nas, tür ko loq, hə kim Ca vad He yət 
(1925 – 12.8.2014) Təb riz də do ğu lub. “Azər bay can ədə biy yat ta-
ri xi nə bir ba xış”, “Türk lə rin ta rix və mə də niy yə ti nə bir ba xış” və s. 
əsər lə rin müəl li fi  dir. Azər bay can di lin də “Var lıq” jur na lı nı nəşr et di rib.

24 may 1930 - Şair, tər cü mə çi Əli Sən gər li (Məm mə dov; 1930 – 
23.4.2009) Bor ça lı böl gə si nin Fax ra lı kən din də ana dan olub. 

24 may 1948 – Xalq ar tis ti Fuad Ağa rə him oğ lu Po la dov (1948 – 
5.5.2018) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram, Rus Dram teatr-
la rın da ça lı şıb. Ki no da (“Gül lə lən mə tə xi rə sa lı nır!...”, “Ov sun çu”, 
“Kü çə lə rə su səp mi şəm” və s.), te le vi zi ya ta ma şa la rın da xa rak te-
rik ob raz lar qa le re ya sı ya ra dıb.

24 may 1967 – Ədə biy yat şü nas, ya zı çı-dra ma turq, döv lət xa-
di mi Şı xə li Qur ban oğ lu Qur ba nov (16.8.1925 – 1967) və fat edib. 
“Əcəb işə düş dük”, “Özü müz bi lə rik”, “Mil yon çu nun di lən çi oğ lu” 
və s. pyes lə rin müəl li fi  dir.

24 may 1984 – Əmək dar ar tist, xa nən də Ha şım Sə məd bəy oğ lu 
Kə lən tər li (1899, Lən kə ran – 1984) və fat edib. Aka de mik Ope ra 
və Ba let Teat rın da ça lı şıb.

Dünya  
21 may 1471 – Al man bo ya ka rı, qra vü ra çı və in cə sə nət nə zə riy-

yə çi si, İn ti bah döv rü nün məş hur rəs sa mı Alb rext Dü rer (Alb recht 
Dü rer; 1471-1528) ana dan olub.

21 may 1906 – SS Rİ Xalq ar tis ti, re jis sor, akt yor Ser gey Ge ra-
si mov (1906-1985) ana dan olub. 

22 may 1813 – Al man bəs tə ka rı, dra ma turq Ri xard Vaq ner (Wil-
helm Ric hard Wag ner; 1813-1883) ana dan olub. Ope ra la rı: “Tris-
tan və İzol da”, “Ni be lunq lar üzü yü” (tet ra lo gi ya).

22 may 1859 – İn gi lis ya zı çı sı Ar tur Ko nan Doyl (Art hur Co nan 
Doy le; 1859-1930) ana dan olub. 

22 may 1891 – Al man şairi, in cə sə nət nə zə riy yə çi si Yo han nes 
Be xer (Jo han nes Ro bert Bec her; 1891 – 11.10.1958) ana dan olub.

23 may 1891 — İs veç ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-
fa tı (1951) laureatı Fa bian La gerk vist (1891-1974) ana dan olub. 
Əsər lə ri: “Cəl lad”, “Cırt dan”, “Va rav va”, “Sa vil la” və s.

24 may 1899 – Bel çi ka əsil li fran sız şairi, rəs sam An ri Mi şo 
(1899-1984) ana dan olub.

24 may 1905 – Rus ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı (1965) Mi xail Şo lo xov (1905 - 21.2.1984) ana dan olub. 
Əsər lə ri: “Sa kit Don”, “Oyan mış tor paq”, “İn sa nın ta le yi” və s.

24 may 1940 – Rus şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı (1987) İosif Alek sand ro viç Brods ki (1940 – 26.1.1996) 
ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

21-24 mayXatirə təqvimi

Mil li təs vi ri sə nə ti mi-
zin son qə ri nə yə 
tə sa düf edən in ki şaf 
mən zə rə sin də ya ra-

dı cı lı ğı ger çək li yə fərq li bə dii 
mü na si bə ti ilə diq qət çə kən 
rəs sam lar dan bi ri də is te-
dad lı rəng kar, Azər bay can 
Rəs sam lar İt ti fa qı nın üz vü 
Xu day İb ra hi mov dur. O, 
öl kə miz də müx tə lif miq yas lı 
sər gi lər də fəal iş ti rak edə rək 
sə nət kar “mən”inin fər di mə-
ziy yət lər lə baş qa la rın dan 
se çil di yi ni təs diq lə miş dir.

Bu il 60 ya şı nı qeyd edən rəs-
sa mın ya ra dı cı port re ti ni ya rat maq 
cəh di miz tək cə bu əla mət dar gün-
lə bağ lı ol ma yıb, əs lin də, onun 
dün ya ya özü nə məx sus ba xış sər-
gi lə mə si ni də yər lən dir mək və ic ti-
mailəş dir mək məq sə di da şı yır. 

Ön cə qeyd edək ki, rəs sa mın 
sə nət də fər di ba xış nü ma yiş et-
dir mə si nin nə ti cə si dir ki, ər sə yə 
gə tir di yi əsər lər bə dii şər hi nin ori-
ji nal lı ğı na gö rə ta ma şa çı sı nın ix ti-
ya rı nı əlin dən al maq, onu ov sun-
la maq gü cün də dir. Qə naəti miz cə, 
Xu day İb ra hi mo vun ta nış möv zu 
və mo tiv lə rə bu qə dər cəl be di ci 
və dü şün dü rü cü gör kəm ver mə si-
nin kö kün də ilk növ bə də müəl li fi n 
onu əha tə edən lə ri da ha də rin dən 
mü şa hi də et mə si, gör dük lə rin dən 
qey ri-adi tu tum da hey rət lən mək 
gü cü da ya nır. Odur ki, bu yer də 
ya ra dı cı adam la ra yö nə li məş hur 
“Ha mı ba xır, am ma ha mı gör mür” 
de yi mi ni ya da sal ma maq ol mur. 
Doğ ru dan da, Xu day İb ra hi mo vun 
özü nə məx sus “ba xış bu ca ğı”ndan 
uzaq-ya xın ta ri xi miz, ad la rı di li mi-
zin əz bə ri olan şəx siy yət lə ri miz, 
çox la rı na yax şı ta nış olan mə kan-
la rı mız və tə biət mo tiv lə ri miz əv vəl-
ki lər dən çox fərq li gö rün mək də dir...

Ba kı da (1981-1986) və Daş-
kənd də (1989-1994) xü su si ix ti-
sas təh si li alan Xu day İb ra hi mo-
vun müs tə qil lik döv rü nə tə sa düf 
edən ya ra dı cı lı ğı möv zu və janr 
rən ga rəng li yi ilə se çi lir. Onun sü-
jet li kom po zi si ya la ra da ha çox 
me yil et mə si ni isə müəl li fi n mə-
lum ha di sə lə ri rəng lə rin di li ilə 
əya ni ləş dir mək, keç miş lə gə lə cək 
ara sın da mə nə vi əla qə ya rat maq, 
sə ləfl  ə ri mi zin ya şa dıq la rı nı xə ləf-
lə ri nə ötür mək is tə yi ilə bağ la maq 
olar. Bu mə na da “Müd rik lə rin söh-
bə ti”, “Kənd də Nov ruz bay ra mı”, 
“Çay xa na”, “Mis şə hər”, “Qə ri bə 
şə hər”, “Xal ça və xal ça çı lar şə hə-
ri”, “Mil li də yər lə ri mi zi qo ru yaq!”, 
“Şir van şah lar sa ra yı”, “İl lü zi ya”, 
“Tə biət qoy nun da məş və rət”, “Za-
ma nın işi”  və s. tab lo la rın da ta ma-
şa çı sı nı dialo qa çək mək gü cün də 
olan mə qam lar ki fa yət qə dər dir. 

Öz ya ra dı cı lı ğın da realizm cə rə-
ya nı es te ti ka sın dan is ti fa də et mə-
si nə və gö rün tü yə gə tir dik lə ri nin 
du yu la sı ay dın lı ğı na bax ma ya raq, 
rəs sa mın ək sər kom po zi si ya la rın-
da fi  kir “ays berq li yi” du yul maq da-
dır. Yə qin ki, bu cür ya naş ma əsas 
fi k ri “giz lət mək dən” da ha çox, on-
la rın çox qat lı – seyr çi ni duy ğu lan-
dır maq gü cün də ol du ğu nu sər gi lə-
mək məq sə di da şı yır. “Çay xa na” 
əsə rin də nə həng sa mo var ət ra-
fın da sı ra lan mış ma sa lar da qə rar-
la şan müx tə lif yaş lı, fərq li ma raq 
da şı yı cı sı olan in san la rı bir ara ya 
gə ti rən rəs sam, bu müx tə lifl  i yin tə-
bii və cəl be di ci gör kəm al ma sı nı 
şərt lən dir miş dir. Si nə si saz lı aşı ğın  
mə ka na bəxş et di yi nik bin el ha va-
sı nın içi lən ça yın ləz zə ti nə, mü ka li-
mə möv zu su na çev ri lən mə sə lə lə-
rin məz mu nu na rəng qa ta bi lə cə yi 
də du yu lan dır. Qə naəti miz cə, bir 

qə dər də tə xəy yül nə ti cə si olan bu 
gö zox şa yan mən zə rə yə müəl li fi n 
bə dii tu tum ver mə si nin alt qa tın da, 
bu cür mən zə rə lə rin in di ki şə rait də 
yox də rə cə sin də ol ma sı, əvə zin də 
“ge cə klub la rı”nın  ço xal ma sın dan 
na ra hat lıq his si du yul maq da dır...

Rəs sa mın dağ kən din də ki 
Nov ruz bay ra mı na ver di yi bə dii 
gör kəm də (“Kənd də Nov ruz bay-
ra mı”), üç qo ca nın söh bə tin də 
(“Şi rin söh bət”), zir və si qar lı dağ-
la rın mü ka li mə sin də (“Müd rik lə-
rin söh bə ti”), mis gər li yin unu dul-
ma sı nın xa tır lan ma sın da (“Mis 
şə hər”), mil li də yər lə rə bi ga nə li-
yi qı na yan mü na si bə tin də (“Mil li 
də yər lə ri mi zi qo ru yaq!”) rəs sa-
mın həm də və tən pər vər li yi ni əks 
et di rən mə nə vi-psi xo lo ji də yər lə-
rin təq di ma tı qa ba rıq du yu lur. 

Xu day İb ra hi mo vun ya ra dı cı-
lı ğı nın yad da qa lan xü su siy yət-
lə rin dən bi ri də onun ay rı-ay rı 

əsər lə ri ni ha mı ya ye ni və ma raq-
lı gö rü nə bi lə cək, ən baş lı ca sı 
isə, duy ğu la dı rı cı tu tum da mə-
na lan dı ra bil mə si dir. Bu ba xım-
dan onun “Nar ye tiş di” əsə rin də-
ki rəng lər dən “boy la nan” ob raz lı 
təq di ma tı nı xü su si vur ğu la maq 
is tər dik. Nar ağac la rı ilə vəh dət-
də ve ril miş gö zəl lə rin təs vi ri xalq 
mah nı sı nın “Bu gə lən yar olay-
dı, ya xa sı nar olay dı. İki miz bir 
köy nək də, ya xa sı dar olay dı...” 
mis ra la rı ilə ne cə də hə ma həng 
səs lə şir...

Kənd dən əziz ba ba sı nın gö-
rü şü nə tə lə sən nə və nin se vin ci-
ni (“Ba ba, biz gəl dik!”), şə hid lik 
zir və si nə uca lan gən cin dəf nin-
də ki el kə də ri ni (“Şə hid dəf ni”), 
ya ra dı cı ümid lə ri qı rıl mış gənc 
rəs sa mın yox lu ğu nu (”Bir rəs-
sam var dı”), çox say lı bə dii ay rın-

tı lar dan tər tib olun muş əsər lə rin 
do mi nan tı na çe vir mək lə, kom-
po zi si ya la rın bü töv lü yü nü əl də 
et mə si ni müəl li fi n möv zu ya özü-
nə məx sus ya naş ma sı nın nə ti cə-
si he sab et mək olar.

Rəs sa mın məş hur şəx siy yət lə-
rin ob raz la rı na mü ra ciətin də də 
fərq li bə dii mü na si bət du yul maq-
da dır. Da hi İma dəd din Nə si mi və 
gör kəm li söz xi ri da rı Mol la  Pə nah 
Va qi fə həsr olun muş port ret lə rin-
də on la rı sə ciy yə lən di rən iko noq-
ra fi k əla mət lər məş hur la rın ömür 
yo lu ilə bağ lı ay rın tı lar la zən gin-
ləş di ril di yin dən, ob raz lar ta ma şa-
çı üçün da ha zən gin gö rün mək-

də dir. Ta le yi ni Şu şa ilə bağ la yan 
Va qi fi  Yu xa rı Göv hər ağa məs ci di, 
Nə si mi ni isə Şir van mən zə rə si ilə 
əla qə li təq dim edən müəl li fi n bu 
cür “ta nın ma ni şan”la rı həm də 
ta ri xə bə ləd li yi nin gös tə ri ci si dir.

Mil li ta ri xi mi zin ya şa dıl ma sı Xu-
day İb ra hi mo vun ya ra dı cı lı ğın-
dan qır mı zı xətt ki mi ke çir de sək, 
ya nıl ma rıq. Rəs sa mın mən zə rə 
jan rın da çək di yi “Gən cə də İmam-
za də zi ya rət ga hı”, “Gü nəş li İçə ri-
şə hər”, “Şu şa tu tu”, “Şah Ab bas 
məs ci di”, “Kə pə zin ətək lə rin də” 
və di gər ne çə-ne çə əsər də möv-
cud mə kan la rın ümu mi gör kə mi ni 
gə lə cək nə sil lə rə çat dır maq is tə yi 
qa ba rıq dır. La kin bu cür ya naş-
ma, sa də cə, za hi ri ox şar lı ğın əl-
də edil mə sin dən iba rət ol ma yıb, 
həm də gö rü nən lə rin qü rur ve ri ci 
qə bul olun ma sı na xid mət edir. 

Xu day İb ra hi mo vun bir qə-
ri nə lik ya ra dı cı lı ğı nın mən tiq-
li mə na-məz mun yü kü nə gö rə 
yad da qa lan, mil li təs vi ri sə nət 
sax lan cı mı za la yiq li töh fə ol du ğu-
nu söy lə mək olar. Odur ki, onun 
alt mış ya şın zir və sin dən dö nüb 
ge ri yə – ər sə yə gə tir dik lə ri nə qü-
rur la bax ma ğa tam haq qı ça tır. 
Bu nu söy lə mə yə onun müx tə lif 
möv zu lu əsər lə ri nin hər bi ri nin ay-
rı-ay rı janr la rın “es te tik xə ri tə si”ni 
ge niş lən dir mə yə xid mət et mə si 
əsas ve rir... 

Ziyadxan Əliyev
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

Heyrətlənmək gücü sonsuz olanda
Rəngkar Xuday İbrahimovun yubiley portreti

Yaradan əllərin uğuru

Xalq rəs sa mı, gör kəm li ti şə us ta sı, 
Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq 
Aka de mi ya sı nın  pro fes so ru, 
Ru si ya Rəs sam lıq Aka de mi ya-

sı nın fəx ri üz vü Na tiq Əli yev Dün ya 
Rəs sam lıq Aka de mi ya sı na hə qi qi üzv 
se çi lib. Bir öl kə üçün mil li mü tə rəq qi, 
ümum bə şə ri mə nə vi də yər lə ri qo ru-
yub sax la yan, on la rı hifz edən baş lı ca 
amil lər dən bi ri, bəl kə də bi rin ci si onun 
mə də niy yə ti və in cə sə nə ti ilə bağ lı 
in ki şa fı dır. 

Na tiq Əli yev öl kə miz də və onun hü dud la-
rın dan kə nar da Azər bay can plas ti ka sə nə-
ti nin adı nı yük sək tu tan sə nət kar lar dan dır. 
Onun müəl li fi  ol du ğu əsər lər – Sankt-Pe-
ter burq da 1941-1945-ci il lər mü ha ri bə sin-
də hə lak ol muş hə kim və tə lə bə lə rə həsr 
olun muş abi də (1985), Ki yev də (2004), Tif-
lis də (2007), Həş tər xan da (2010), Belq rad-
da (2011) ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin 
abi də lə ri, Xo ca lı soy qı rı mı na həsr olun muş 
Sa ra ye vo (2012), Me xi ko (2012) və An ka ra-
da (2013) mo nu ment lər, Üze yir Ha cı bəy li nin 
Ser bi ya nın No vi Sad şə hə rin də (2011) qo yul-
muş hey kə li və di gər bir sı ra ta nın mış şəxs-
lə rin xa ti rə si nə həsr olun muş abi də lər Azər-
bay can müasir plas ti ka sə nə ti nin dün ya da 
ta nın ma sı na zə min olan nü mu nə lər dir.

Na tiq Əli ye vin ya ra dı cı lı ğı nın baş lı ca xü su-
siy yə ti on dan iba rət dir ki, onun ya ra da ca ğı 
hey kəl ha ra da qo yu la ca ğın dan ası lı ol ma ya-
raq – is tər uc qar kənd də və ya xud şə hər mər-
kə zin də ol sun – hər bi ri nə sə nət ka rın mü na si-
bə ti ey ni dir, hey kəl lə rin hər bi ri yük sək   sə nət 
nü mu nə si dir. Qa zax şə hə rin də qo yul muş aşıq 
Əda lə tin qə bi rüs tü abi də sin də, I Fəx ri xi ya-
ban da Xalq ar tis ti Ha bil Əli ye vin, aka de mik 
Rə fi  qə Əli ye va nın, Xalq şairi Zə lim xan Ya-
qu bun, Xalq ya zı çı sı İl yas Əfən di ye vin, Xalq 
ar tis ti Ama li ya Pə na ho va nın qə bi rüs tü abi-
də lə rin də sə nət ka rın sə nə tə mü na si bə ti açıq 
du yul maq da dır. Na tiq Əli ye vin ya ra dı cı lı ğın da 
mo nu men tal hey kəl tə raş lıq la ya na şı, me mar-
lı ğın bir his sə si nə çev ril miş me mo rial-xa ti rə 
löv hə lə ri də ge niş yer tu tur. Bu səp ki li əsər lər 
ara sın da onun Məm məd Səid Or du ba di, Ab-
dul la Şaiq, Xur şid ba nu Na tə van, Cə lil Məm-
məd qu lu za də, Şöv kət Ələk bə ro va, Mir va rid 
Dil ba zi və baş qa gör kəm li şəx siy yət lər lə bağ lı 
me mo rial löv hə lə ri, es te tik gö rü nü şü və bə dii 
kon sep si ya sı ilə yer ləş di yi me mar lıq mü hi ti nin 
gör kə mi nə uy ğun gəl mək lə bə ra bər, Ba kı sa-
kin lə ri nin və qo naq la rı nın gö zü nü ox şa maq-
da dır.

Sə nət ka rın ya ra dı cı lı ğı döv lə ti miz tə rə fi n-
dən yük sək qiy mət lən di ri lib. Bu isə ya ra dı cı 
şəxs üçün bö yük mo ti va si ya dır. İn cə sə nət 
nü ma yən də lə ri ni daima diq qət də sax la yan 

döv lət baş çı mız İl ham Əli ye vin sə rən ca mı ilə 
Na tiq Əli yev 2005-ci il də Azər bay can təs vi ri 
sə nə tin də gös tər di yi xid mət lə rə gö rə “Xalq 
rəs sa mı” fəx ri adı , 2018-ci il də “Şöh rət” or-
de ni ilə təl tif edi lib.

Qa zan dı ğı növ bə ti uğur mü na si bə ti lə gör-
kəm li hey kəl tə ra şı mı zı ürək dən təb rik edir, 
ona ya ra dı cı lı ğın da hər za man yük sək zir və-
lə ri fəth et mə yi ar zu edi rik. Ya ra dan əl lər var 
ol sun!

Nərminə Rzayeva
ADRA-nın İncəsənət tarixi

kafedrasının müəllimi



Cəlil Məmmədquluzadənin Ev-Muzeyi, Cəfər Cabbarlının Ev-Muzeyi, 
Məmməd Səid Ordubadinin Xatirə Muzeyi və Əzim Əzimzadənin 
Ev- Muzeyinin kollektivləri Əməkdar mədəniyyət işçisi, uzun illər 

muzey sahəsində fəaliyyət göstərmiş 

Pərixanım Mahmudovanın
vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun ailəsinə və yaxınlarına 

dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Allah rəhmət eləsin.
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MƏDƏNİYYƏT

İqtisadiƏməkdaşlıqTəşkilatıParlamentAssambleyasının
BakıdakeçirilənkonfransındaiştirakedənÖzbəkistanRes
publikasıAliMəclisiQanunvericilikPalatasınındeputatları
mayın17dəBeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondun
daolublar.GörüşçərçivəsindəTürkdünyasınınböyüksöz
ustadı,özbəkşairiƏlişirNəvainin580illikyubileyinəhəsr
olunmuştədbirvəfondunhimayəsiiləçapolunan“Əlişir
Nəvai.Əsərləri”kitabınıntəqdimatmərasimitəşkiledilib.

Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə-
ti və İr si Fon du nun pre zi den-
ti Gü nay Əfən di ye va qo naq la rı 
sa lam la ya raq təş ki la tın məq səd 
və fəaliy yə ti ba rə də da nı şıb. Öz-
bək xal qı nın qə dim mə də niy yə ti, 
dün ya el mi nə və mə də niy yə ti nə 
töh fə lər bəxş et di yi şəx siy yət lə ri, 
me mar lıq abi də lə ri ilə Türk dün-
ya sın da xü su si ye rə sa hib ol du-
ğu nu de yən Gü nay Əfən di ye va 
Öz bə kis tan ilə əmək daş lı ğın təş-

ki lat üçün önə mi ni vur-
ğu la yıb. Fond tə rə fin dən 
Öz bə kis ta nın qə dim ir si-
nin ta nı dıl ma sı is ti qa mə-
tin də la yi hə lə rin nə zər də 
tu tul du ğu diq qə tə çat dı rı lıb. 

Qeyd olu nub ki, be lə la yi hə lər-
dən bi ri təş ki lat tə rə fin dən Əli şir 
Nə vainin 580 il li yi mü na si bə ti lə 
çap olu nan ki tab dır. Əli şir Nə-
vainin şeir lə ri nin yer al dı ğı ki ta bı 
öz bək mi niatür lə ri bə zə yir. “Nə-

vainin şah əsə ri sa yı lan “Xəm-
sə”ni türk di lin də yaz ma sı onun 
Türk dün ya sı na olan sev gi si nin, 
eh ti ra mı nın və bağ lı lı ğı nın tə za-
hü rü dür”, – de yə G.Əfən di ye va 
vur ğu la yıb.  

Fon dun pre zi den ti  ki ta bı ça-
ğa tay ca dan Azər bay can di li nə 
uy ğun laş dı ran fi lo lo gi ya elm lə ri 
dok to ru Ra miz Əs kə rin nəş rin 
ər sə yə gəl mə sin də əmə yi ni yük-
sək də yər lən di rib.

Öz bə kis ta nın Azər bay can da kı 
sə fi ri Bah rom Aş raf xa nov təd bi rin 
təş ki li nə gö rə tə şək kü rü nü bil di-
rə rək de yib ki, Nə vai hə ya tı nı türk 
di li nin in ki şa fı na həsr edib. Türk 

di lin də özü nə məx sus ya zı üs lu-
bu ilə se çi lən Əli şir Nə vai həm-
çi nin öz döv rü nün bö yük eh ti ram 
sa hib lə rin dən olub. Bö yük şair 
əsər lə rin də ümum bə şə ri ide ya la-
rı tə rən nüm  et mək lə, mil yon lar la 
oxu cu nun qəl bin də yer qa za nıb.

Mil li Məc li sin de pu ta tı, aka de-
mik Ni za mi Cə fə rov təd bi rin önə-
min dən bəhs edə rək Bey nəl xalq 
Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du-
nun xalq la rı mı zın ədə biy ya tı nın, 
mə də niy yə ti nin ya xın laş ma sı, 
irs lə ri mi zə or taq şə kil də sa hib 
çıx ma ğı mız üçün mü hüm iş-
lər gör dü yü nü de yib. Bil di rib ki, 
Əli şir Nə vainin ya ra dı cı lı ğı türk 
ədə biy ya tı nın bən zər siz nü mu-
nə lə rin dən dir.

Təd bir də da ha son ra öz bə-
kis tan lı de pu tat lar Oy din Ab dul-
la yev, Xur şid Dos mu ha me dov, 
Azər bay can Mil li Məc li si nin de-
pu ta tı Hik mət Ba baoğ lu, Azər-

bay can Ya zı çı lar Bir li yi-
nin sədr müavi ni Rə şad 
Mə cid çı xış edib lər. Vur-
ğu la nıb ki, Türk dün ya-
sı nın gə lə cə yi ni tə yin 
edə cək fak tor lar or taq 
ədə biy ya tı mız, ta ri xi miz, 
mə də niy yə ti miz dir.

Fi lo lo gi ya elm lə ri dok-
to ru, pro fes sor Ra miz 
Əs kər tər tib et di yi ki tab 
haq qın da mə lu mat ve rib. 
Bil di rib ki, Əli şir Nə vai ça-
ğa tay ədə biy ya tı nın şa hı-

dır və Türk dün ya sı nın ən bö yük 
şair lə rin dən dir. 

Təd bi rin bə dii his sə sin də ədə-
bi-mu si qi li  kom po zi si ya təq dim 
edi lib. Nə vainin şeir lə ri oxu nub, 
Öz bə kis ta nın mil li mu si qi si səs-
lən di ri lib.

Tarixdə bu gün
Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

217 il əv vəl...
21 may 1805-ci il  də Ru  si  ya-İran mü  ha  ri  bə  si (1804-1813) ge  di  şin -

də Şə  ki xan  lı  ğı  nın Ru  si  ya  ya bir  ləş  di  ril  mə  si  nə dair ikin  ci Kü  rək  çay mü -
qa  vi  lə  si bağ  la  nıb. Ma  yın 14-də bağ  la  nan bi  rin  ci mü  qa  vi  lə ilə Qa  ra  bağ 
xan  lı  ğı Ru  si  ya  ya il  haq edil  miş  di. Şə  ki ha  ki  mi Sə  lim xan və Ru  si  ya  nın 
Qaf  qaz qo  şun  la  rı  nın ko  man  da  nı ge  ne  ral Si  sianov tə  rə  fin  dən im  za  la -
nan mü  qa  vi  lə  yə əsa  sən, rus  lar xan  lı  ğa nis  bi özü  nüida  rə vəd et  miş  di. 
La  kin bu, iş  ğa lı pər  də  lə  mək üçün idi. Gən  cə (1804), Qa  ra  bağ və Şə  ki 
xan  lıq  la  rı  nı (1805) ələ ke  çir  mək  lə Ru  si  ya Azər  bay  can tor  paq  la  rı  nın 
is  ti  la  sı  nı ge  niş  lən  dir  di.

178 il əv vəl...
24 may 1844-cü il  də ix  ti  ra  çı Se  muel Mor  ze ilk elekt  ro  maq  nit ra -

bi  tə xət  ti  nin (te  leq  raf) is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si üçün ABŞ hö  ku  mə  tin  dən 
ma  liy  yə dəs  tə  yi alıb. 60 ki  lo  metr uzun  lu  ğun  da elekt  ro  maq  nit ra  bi  tə 
xət  ti Va  şinq  ton və Bal  ti  mor şə  hər  lə  ri ara  sın  da qu  raş  dı  rı  lıb. Tez  lik  lə 
Mor  ze  nin ix  ti  ra  sı dün  ya  ya ya  yıl  dı və təx  mi  nən bir əsr ər  zin  də te  leq -
raf dün  ya  da ye  ga  nə ra  bi  tə va  si  tə  si ol  du.

112 il əv vəl...
24 may 1910-cu il  də 

da  hi bəs  tə  kar Üze  yir 
Ha  cı  bəy  li  nin ilk mu  si  qi  li 
ko  me  di  ya  sı – “Ər və ar -
vad” əsə  ri səh  nə  ləş  di -
ri  lib. Azər  bay  can  da ilk 
mil  li ope  ret  ta  nın ta  ma -
şa  sı Ba  kı  da Ni  ki  tin qar -
daş  la  rı sir  ki  nin səh  nə -
sin  də gös  tə  ri  lib. Əsas 
rol lar da H.Sa rabs ki 
(Mər can bəy), Ə.Ağ dams ki (Minnət xa nım) çı xış edib.

102 il əv vəl...
24 may 1920-ci il  də Azər  bay  can Mü  vəq  qə  ti İn  qi  lab Ko  mi  tə  si neft 

sə  na  ye  si  nin mil  li  ləş  di  ril  mə  si haq  qın  da dek  ret ve  rib. Ger  çək  də isə 
neft bol  şe  vik Ru  si  ya  sı  nın nə  za  rə  ti  nə ve  ril  miş  di. Bu məq  səd  lə Azər -
bay  can Neft Ko  mi  tə  si ya  ra  dıl  mış və ko  mi  tə  yə rəh  bər  lik V.Le  nin tə  rə -
fin  dən Ba  kı  ya gön  də  ri  lən A.Se  reb  rovs  ki  yə tap  şı  rıl  mış  dı.

99 il əv vəl...
23 may 1923-cü il  də 

Azər  bay  can Mər  kə  zi 
Döv  lət Ki  tab  xa  na  sı  nın 
(in  di  ki Mil  li Ki  tab  xa  na) 
tən  tə  nə  li açı  lı  şı ke  çi  ri -
lib. Ki  tab  xa  na Azər  bay -
can Elm  lər Aka  de  mi  ya -
sı Rə  ya  sət He  yə  ti  nin 
bi  na  sın  da yer  lə  şir  di. 
1939-cu il  də ki  tab  xa  na -
ya mü  tə  fək  kir, ya  zı  çı-
dra  ma  turq M.F.Axund-
za də nin adı ve  ril  di. 1961-ci il  də isə ki  tab  xa  na in  di  ki bi  na  sı  na köç  dü.

73 il əv vəl...
23 may 1949-cu il  də Al  ma  ni  ya Fe  de  ra  tiv Res  pub  li  ka  sı  nın Kons  ti  tu  si -

ya  sı qə  bul edi  lib və Al  ma  ni  ya  nın iki  yə bö  lün  mə  si rəs  mi  lə  şib. ABŞ, Bri  ta -
ni  ya və Fran  sa  nın nə  za  rə  tin  də olan sek  tor  lar  da AFR-in (Qər  bi Al  ma  ni  ya) 
ya  ra  dıl  ma  sın  dan son  ra SS  Rİ-nin nə  za  rə  tin  də olan Şər  qi Al  ma  ni  ya  da 
so  sialist yön  lü döv  lət – Al  ma  ni  ya De  mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı (7 okt  yabr 
1949-cu il) ya  ran  dı. 1990-cı ilin 3 okt  yab  rın  da iki Al  ma  ni  ya bir  ləş  di.

32 il əv vəl...
22 may 1990-cı il  də Yə  mən Ərəb Res  pub  li  ka  sı (Şi  ma  li Yə  mən) 

və Yə  mən Xalq De  mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı (Cə  nu  bi Yə  mən) bir  lə  şib, 
va  hid Yə  mən Res  pub  li  ka  sı ya  ra  nıb. Ərə  bis  tan ya  rı  ma  da  sın  da yer -
lə  şən Yə  mən XVIII əsr  dən Os  man  lı  nın nə  za  rə  tin  də idi, 1839-cu il  də 
cə  nub Bri  ta  ni  ya pro  tek  to  rat  lı  ğı  na keç  miş  di. 1918-ci il  də Şi  ma  li Yə -
mən, 1967-ci il  də isə Cə  nu  bi Yə  mən müs  tə  qil  lik qa  zan  mış  dı.

28 il əv vəl...
22 may 1994-cü il  də bey  nəl  xalq bir  lik Yu  qos  la  vi  ya  nın par  ça  lan -

ma  sı fak  tı  nı ta  nı  yıb. Bos  ni  ya və Her  se  qo  vi  na, Xor  va  ti  ya və Slo  ve  ni -
ya BMT-yə qə  bul edi  lib. La  kin bu qə  rar Bal  kan  lar  da qan  lı mü  ha  ri  bə -
nin qar  şı  sı  nı ala bil  mə  di.

20 il əv vəl...
22 may 2002-ci il  də Va  ti  kan döv  lə  ti  nin baş  çı  sı, Ro  ma Pa  pa  sı II 

İohann Pa  vel Azər  bay  can Pre  zi  den  ti Hey  dər Əli  ye  vin də  və  ti ilə Ba  kı -
ya rəs  mi sə  fə  rə gə  lib. Bu, dün  ya ka  to  lik  lə  ri li  de  ri  nin ta  rix  də Azər  bay -
ca  na ilk gə  li  şi, mü  səl  man öl  kə  lə  ri  nə et  di  yi az  say  lı sə  fər  lər  dən bi  ri idi.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Türk dünyasının gələcəyini təyin edəcək 
mühüm faktor ortaq mədəni irsimizdir

Kann festivalı iki il aradan sonra 
ənənəvi təmtəraqla keçirilir

COVİD19pandemiya
sısəbəbindən2020ci
ildəkeçirilməyən,2021ci
ildədəməhdudformat
datəşkilolunanKann
BeynəlxalqFilmFestivalı,
nəhayət,ənənəvitəmtə
raqlakinoulduzlarınıbir
arayatoplayıb.

Ma yın 17-də açı lı şı ke çi-
ri lən 75-ci Kann Bey nəl xalq 
Film Fes ti va lı nın əsas mü-
sa bi qə proq ra mı na 21 film 
da xil dir. 

Fran sa lı akt yor və re jis sor Vin sent Lin do-
nun sədr lik et di yi mün sif ər he yə tin də re jis sor-
lar – Əs gər Fər ha di (İran), Ceff Ni kols (ABŞ), 
Yoakim Trier (Nor veç) və Ladj Ly (Fran sa), 
akt ri sa lar – bri ta ni ya lı Re bec ca Hall, hin dis-
tan lı Deepi ka Pa du ko ne, is veç li Noomi Ra-
pa ce, ital yan Jas mi ne Trin ca yer alıb lar. 

Ma raq lı dır ki, fes ti va lın mün sif ər he yə-
ti nin ya rı sı qa dın lar ol maq la bə ra bər, mü-
sa bi qə proq ra mın da kı film lə rin də ya rı dan 
ço xu – 11-i xa nım re jis sor lar tə rə fin dən çə-
ki lib.

75-ci Kann Film Fes ti va lı nın açı lış mə ra-
si mi nin fəx ri qo na ğı ame ri ka lı akt yor, re jis-
sor və pro dü ser Fo rest Vi ta ker olub. Ona 
fes ti va lın fəx ri “Pal ma bu da ğı” mü ka fa tı 
təq dim olu nub. Ame ri ka lı re jis so run Kris tof 
Kas tan və To mas Sa me tin ilə bir lik də çək-
di yi “Sülh na mi nə” son fil mi ma yın 18-də 
xü su si proq ram da nü ma yiş olu nub.

Fes ti va lın əsas proq ra mı nın açı lı şı fil mi 
isə fran sa lı re jis sor Mi şel Xa za na vi çu sun 
“Son mon taj” zom bi-ko me di ya sı olub.

Fes ti val ma yın 28-dək da vam edə cək.

Tbilisidəki Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyində Beynəlxalq Muzeylər Günü qeyd olunub
18may–BeynəlxalqMuzeylərGü
nüTbilisidəkiMirzəFətəliAxundza
dəadınaAzərbaycanMədəniyyət
Muzeyindəqeydolunub.Tədbirin
diqqətçəkənməqamlarındanbiri
muzeydəyaradılan“Şuşaguşəsi”
olub.GuşədəAliBaşKomandanİl
hamƏliyevinŞuşayasəfərləriniəks
etdirənfotolar,xarıbülbülünrəmzi,
Şuşadangətirilmiştorpaq,eləcə
dəŞuşanınkiçikmaketinümayiş
etdirilir.

Mu zey də gənc rəs sam Şe nay Sa di qin 
əsər lə rin dən iba rət sər gi də açı lıb. “World 
myt ho lo gies” (“Dün ya mi fo lo gi ya la rı”) ad lı 
sər gi də Azər bay can, Tür ki yə, Skan di na vi ya 
öl kə lə ri, elə cə də Hin dis tan mə də niy yə ti nə 

dair rəsm əsər lə ri nü ma yiş et di ri lib. SO CAR-
ın Gür cüs tan nü ma yən də li yi nin dəs tə yi ilə 
təş kil edi lən sər gi nin açı lı şın da Azər bay can, 
Tür ki yə, Qa za xıs tan, Ma ca rıs tan və Avst-
ri ya nın Gür cüs tan da kı sə fir lik lə ri nin nü ma-
yən də lə ri də iş ti rak edib lər.

Gür cüs ta nın Mə də niy yət, İd man və 
Gənc lər Na zir li yi nin əmək da şı Tam-
ta Ça la baş vi li də əla mət dar gün də 
mu ze yi zi ya rət edib. O, jur na list lə rə 
mü sa hi bə sin də de yib ki, Bey nəl xalq 
Mu zey lər Gü nün də M.F.Axund za də 
adı na Azər bay can Mə də niy yə ti Mu ze-
yi nin təş kil et di yi rəsm sər gi si, elə cə 
də mu ze yin eks po zi si ya sı təq di rə la-
yiq dir.

Mu ze yin el mi iş çi si Ley la Əli ye va de-
yib ki, “Şu şa gu şə si”nin ya ra dıl ma sı da 

“Şu şa İli” la yi hə si çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri-
lən təd bir lər dən bi ri dir. Bu cür təd bir lər bun-
dan son ra da da vam et di ri lə cək.

Bey nəl xalq Mu zey lər Gü nü təd bir lə ri nə 
Tbi li si də ki Nə ri man Nə ri ma no vun Ev-Mu ze yi 
də qa tı lıb.

MDB ölkələrinin kino 
layihələrinin pitçinqi 

Avqustun2223dəRusiyanınSanktPe
terburqşəhərindəilkdəfəolaraqMDB
ölkələrininkinolayihələrininpitçinqi
keçiriləcək.

Pit çinq “Len dok” Ki nos tu di ya sı nın 90 il-
lik yu bi le yi nə həsr olun muş MDB öl kə lə ri nin 
bir gə ki no is teh sa lı na dair konf rans çər çi və-
sin də təş kil olu na caq. Konf rans da MDB öl kə-
lə ri nin ki nos tu di ya la rın və ki no xa dim lə ri nin 
iş ti ra kı nə zər də tu tu lur.

Pit çinq də iş ti rak ödə niş siz dir. Mü sa bi qə-
də MDB öl kə lə rin dən olan ki ne ma toq raf çı lar 
(fi zi ki və hü qu qi şəxs lər) iş ti rak edə bi lər lər. 
La yi hə lər tam met raj lı bə dii film (xro no met raj 
70-90 də qi qə), on layn plat for ma lar üçün bə-
dii se rial, tam met raj lı sə nəd li film (xro no met-
raj 50-90 də qi qə) və ani ma si ya fil mi (ani ma-
si ya se rialı və ya tam met raj lı ani ma si ya fil mi) 
ka te qo ri ya lar üz rə qiy mət lən di ri lə cək.

La yi hə nin “Bir gə is teh sal” ki mi qə bul edil-
mə si üçün büd cə nin ən azı 20 faizi nin müş tə-
rək, ha be lə fil min müəl lif ə ri nin bir his sə si nin 
di gər MDB öl kə lə rin dən ol ma sı va cib dir.

Mü ra ciət lər 2022-ci il ma yın 16-dan iyu lun 
20-dək sc ript.mo vies tart.ru plat for ma sı va si-
tə si lə apa rı lır.

Çanaqqala Troya Muzeyi 
Avropa muzeylərinin gecəsində

BeynəlxalqMu
zeylərGünü
çərçivəsində
keçirilənAvro

pamuzeylərinin
“açıqqapı”və
“muzeylərgecəsi”
aksiyasındaTür
kiyəninÇanaqqa
laTroyaMuzeyi
dətəmsilolunub.

Tro ya Mu ze yi nin di rek to ru Rıd van Göl cük bil di rib ki, Av ro pa Şu-
ra sı, UNES CO və Bey nəl xalq Mu zey lər Şu ra sı (İCOM) tə rə fin dən 
təş kil edi lən təd bir də Tür ki yə 17 il dir iş ti rak edir. Bu il Tro ya Mu ze yi 
də bu mu zey lər ara sın da dır. 

Bey nəl xalq Mu zey lər Gü nü mü na si bə ti lə mu ze yin bağ ça sın da kı 
zey tun ba ğın da Tro ya əf sa nə si və Ho me rin “İliada” das ta nın dan ani-
ma si ya səh nə lə ri Tro ya Mu ze yi nin 3D gö rün tü sü ilə ilk də fə seyr çi-
lə rə təq dim olu nub.

Mu ze yin di rek to ru qeyd edib ki, bu for mat da xü su si ge cə lər ilbo yu 
da ha beş də fə təş kil edi lə cək.

Macarıstanda “VOLT” musiqi festivalı 
yenidən təşkil ediləcək

Koronavirus
pande
miyasıilə
bağlıikiilik

fasilədənsonra
builMacarıstan
dayenidən“VOLT”
festivalıkeçiriləcək.

Mər kə zi Av ro-
pa da ən po pul yar 
mu si qi fes ti val la-

rın dan bi ri olan “VOLT” iyu lun 5-dən 9-dək da vam edə cək. Fes ti va-
lın mə ka nı ki mi ye nə Şop ron şə hə ri se çi lib. 

Avst ri ya-Ma ca rıs tan sər hə din də ki bu şə hər ona gö rə mü na sib 
sa yı lır ki, Vya na dan 60 ki lo metr, Bu da peşt dən 200 ki lo metr və 
Bra tis la va dan 90 ki lo metr mə sa fə də yer lə şir.

Dörd gün ər zin də 12 mu si qi mə ka nın da təq ri bən 190 proq-
ram təq dim edi lə cək. Fes ti va la mu si qi nin müx tə lif janr la rı nı 
təm sil edən sə nət kar lar top la şa caq lar. Bu ra da rok, pop, caz, 
hip-hop, həm çi nin tex no mu si qi və dün ya xalq la rı nın mu si qi si 
səs lə nə cək.
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